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,4 început secerișul
raportului

ședința plenară

COLTA?RE industriei chimice
nice, efectuate, această lucrare se desfășoară în

ritm intens. Evitarea pierderilor de recoltă depinde și de

asigurarea spațiului de depozitare a cerealelor. Deoare

ce mai sînt unități în care această problemă nu este încă

pună la punct toate magaziile existente, să se stabileas

că ordinea de urgență pentru terminarea rapidă a celor

aflate într-un stadiu mai avansat de construcție, să se

găsească și să se amenajeze corespunzător noi spații de

depozitare în remize sau alte construcții care pot ii uti-

lizate provizoriu pentru depozitarea cerealelor.

Redăm constatările ce s-au desprins cu ocazia unei

anchete privind pregătirea spațiului de depozitare în

regiunea Argeș
• Un obiectiv
permanent: Per-
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O ancheta în regiunea Suceava

meriți deosebite în dezvoltarea
Ordine și medalii pentru
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n numeroase raioane din sudul țării a început re

coltatul la orz și grîu. Datorită pregătirilor temei-

ÎN PAGINA III-A
Discuții generale pe 
marginea 
prezentat la Consfătui
rea pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică

în cursul zilei de marți, lucră
rile Consfătuirii pe țară a lucrăto
rilor din industria chimică s-au 
desfășurat, pe secții: organică și 
medicamente ;' metalurgie neferoa
să ; petrochimie f fibre, mase plas
tice, cauciuc; celuloză și hîrtie ; 
îngrășăminte, și anorganică; me- 
cano-energeticâ.

în rapoartele de specialitate pre
zentate s-au analizat pe larg rezul
tatele obținute în decursul ultimi
lor ani în diversele sectoare ale in
dustriei chimice, unele aspecte ne
gative ale activității atît în orga
nele centrale de îndrumare cît și

în unitățile productive și căile de 
ridicare continuă a eficienței eco
nomice a acestei importante ramuri 
industriale, de sporire a contribu
ției ei la dezvoltarea generală a 
economiei noastre naționale.

La dezbateri a luat cuvîntul un 
mare număr de delegați — munci
tori, cadre tehnice și de conducere 
din unitățile productive, specialiști 
din institutele de proiectări și cer
cetări, constructori de utilaje și ai 
noilor obiective chimice. Discuțiile 
vii, creatoare, numeroasele propu
neri și soluții izvorîte din expen-

ența practică, examinarea în spirit 
critic a unor neajunsuri, sugerarea 
a numeroase soluții pentru înlătu
rarea lor au constituit un eficient 
schimb de experiență, o contribuție 
remarcabilă la stabilirea proble
melor ce trebuie rezolvate în fie
care sector pentru ridicarea rapidă 
și substanțială a activității în in
dustria noastră chimică.

Concluziile dezbaterilor pe sec
țiile de specialitate vor fi aduse la 
cunoștința tuturor participanților 
la Consfătuire în 
de închidere.

(Agerpres)

Peste puține zile, în lanurile de 
grîu din regiunea Argeș vor intra 
din plin combinele și celelalte mij
loace mecanice și manuale de re
coltare. Se apreciază că producția va 
fi bună. Unde și cum va fi ea de
pozitată ? La întreprinderea regio
nală de valorificare a produselor 
agricole Argeș sîntem informați că 
totul este gata. Magaziile și silozu
rile au fost reparate, revizuite și 
dezinfectate; utilajele (benzile 
transportoare, selectoarele, șnecu- 
rile) sînt și ele în stare de funcțio
nare. Merită evidențiat faptul că la 
bazele de recepție din Potcoava, 
Drăgănești Olt și altele au fost 
confecționate pe plan local, cu fon
duri de mică mecanizare, o serie de 
instalații de mare randament în ve
hicularea cerealelor. De pildă, b- 
perația de descărcare a unui camion 
cu ajutorul acestor instalații a fost 
redusă de la 30 la 10 minute.

Dar nu pretutindeni este „totul 
gata", așa cum ni s-a relatat. La 
Radomn-șli, raionul Drăgănești Olt, 
două din patru transportoare nu sînt 
în stare de funcționare. Tot în a- 
:est raion — unde starea de coa
cere a griului este mai înaintată — 
nici jumătate din spațiul de depo
zitare aparținînd bazelor de recep
ție nu este dezinfectat. Lipsesc u- 
nele materiale între care bitumul 
necesar la acoperișurile unor ma
gazii. Și la bazele de recepție din 
Costești și Stolnici unele maga
zii n-au fost revizuite și dezinfec
tate. După unele calcule rezultă 
un deficit de capacitate de de
pozitare de 26 000 tone. Cum va fi 
acoperit? S-a dispus adaptarea u- 
nor pătule și amenajarea unor 
șoproane din plăci fibrolemnoase, 
dar lucrările se desfășoară lent. 
La baza de recepție Costești se 
simte lipsa de materiale, nu s-a 
asigurat numărul necesar de me
seriași.

Pentru ca circulația mijloacelor 
de transport să fie mai rapidă, este 
necesar ca atît drumurile interioa
re, cît și cele de acces în baze să 
aibă o stare bună. Pe drumurile 
care duc către bazele de recepție 
din gările Slatina, Drăgănești Olt, 
Stolnici și Leordeni am văzut sus
pendate și împotmolite autocami
oane goale, într-atît de impracti
cabile sînt aceste căi de acces.

Ce pregătiri au loc în unitățile 
agricole ? In multe părți s-au cu
rățat și dezinfectat magaziile, s-au 
identificat noi spații de depozitare, 
se verifică selectoarele, trioarele, 
mijloacele de cîntărire. Totuși, 
la cooperativa agricolă de produc
ție din Mărunței, raionul Drăgă
nești Olt, magazia de 50 vagoane 
este plină cu lînă, colaci de sîrmă, 
pompe, furtunuri, scoabe, cîntare 
etc. Nici celelalte construcții des
tinate depozitării griului n-au 
fost puse la punct. Se întrevede 
și un deficit de capacitate. Con
ducerea cooperativei, cu sprijinul 
uniunii raionale a C.A.P., trebuie 
să rezolve grabnic această pro
blemă. Aceeași situație este și la 
cooperativa agricolă de producție 
din Fîlfani, raionul Costești.

In cooperativele agricole de pro
ducție din regiune este mult întîr- 
ziată și construcția celor 44 maga
zii de cereale planificate. în ra
ionul Slatina, multe cooperative 
agricole nu au asigurat spațiul 
necesar, iar cooperatorii din Dum- 
brăvița, deși 
materialelor 
pentru

Marți la amiază, la Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc solemnitatea înmî- 
nării de ordine și medalii confe
rite de Consiliul de Stat unor mun
citori, maiștri, tehnicieni, ingineri, 
cercetători științifici, proiectanți, 
pentru merite deosebite în dezvol
tarea industriei chimice, cu prile
jul Consfătuirii pe țară a lucrători
lor din această ramură.

Distincțiile au fost înmînațe de 
tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de . Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Alexandru Drăghici, Gheor- 
ghe Gaston Marin, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, Gheorghe Roșu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a a 
fost acordat tovarășei Diamanta 
Laudoniu. Cu „Ordinul Muncii cla
sa a III-a au fost distinși 231 to
varăși ; ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a V-a s-a 
acordat la 5 tovarăși.

Prin același decret a fost confe
rită „Medalia Muncii" unui număr 
de 405 tovarăși.

rezolvată, este necesar ca în cel mai scurt timp să se

După înmînarea înaltelor distinc
ții, tovarășul Chivu Stoica, în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Cotnunist Român, al Consiliu
lui de Stat și guvernului Republicii ■ 
Socialiste România, a felicitat căl
duros pe cei decorați, urîndu-le să
nătate, noi succese în activitatea 
lor consacrată dezvoltării economiei 
naționale.

Din partea celor distinși au luat 
cuvîntul Adriana Militaru, Ion Bă- 
lășoiu și Tănase Volintiru, care, 
mulțumind pentru cinstea acordată, 
au încredințat conducerea de par
tid și de stat că își vor consacra și 
în viitor toată puterea lor de mun
că construirii socialismului în pa
tria noastră.

După solemnitate, președintele 
Consiliului de Stat s-a întreținut 
călduros cu cei decorați. (Agerpres) Combinatul petrochimic Ploiești

IN ZIARUL DE AZI

fecționarea acti
vității sfaturilor

Telegramă
Excelenței Sale,

Domnului HOUARI BOUMEDIENNE
Președintele Consiliului Național al Revoluției 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a zilei independenței Repu
blicii Algeriene Democratice și Populare, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și al poporului român, adresez Exce
lenței Voastre cele mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, pentru bunăstarea și progresul poporului algerian.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Algeria vor 
cunoaște o continuă dezvoltare în folosul ambelor țări și al păcii 
în lume.

Este convenit că turismul, această 
chemare permanentă spre cunoaș
terea valorilor culturii și artei, a 
unor tradiții și obiceiuri unice prin 
farmecul și specificitatea lor, necon
tenitele călătorii pe drumurile vii 
ale naturii are un apogeu : sezonul

estival. în această perioadă, numă
rul celor însetați de frumos, într-o 
foarte felurită accepție, sporește con
siderabil, mărind parcă și mai mult 
valoarea obiectivelor turistice. într-o 
atare situație, gazdele își dispută os
pitalitatea, iar formula „simțiți-vă

Proba

au majoritatea 
de construcție 

r„.'„u magazie, nu au în
ceput încă lucrul. Tovarășul ingi
ner EMIL FLORESCU, vicepre
ședinte al uniunii cooperatiste re
gionale ne-a spus că s-a indicat 
cooperativelor agricole de produc
ție, ca acolo unde nu sînt condiții 
de depozitare, grîul destinat plății 
zilelor muncă să fie împărțit mem
brilor cooperatori direct de la arie. 
Dar această măsură nu este cunos
cută aproape deloc în unități.

Este necesar ca în cel mai scurt 
timp să se ia măsuri pentru ca 
întreaga recoltă de cereale să poa
tă fi depozitată în condiții cores
punzătoare, evitîndu-se orice pier
deri.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînfeii"

Oamenii din jurul meu, 
ca și din jurul fiecăruia, 
sînt foarte diferifi și este 
firesc ca acest lucru, în 
principiu, să fie încîntă- 
ior. Dar viafa te învață 
să-ți alegi drept intimi 
pe acei care te ajută să 
trăiești mai frumos, să fii 
mai fericit și să-i evifi 
pe cît posibil pe ceilalți.

De data asta aș dori 
să vorbesc însă de acei 
pe care nu-i putem evi
ta, pentru că ei ne evită 
mereu pe prea mulji 
dintre noi fofi. Mă gîn- 
desc la acei care optea
ză pentru un fel de va
cantă a creierului. In de
finitiv, toată viafa sîn- 
tem puși în fața opțiunii, 
a alegerii. Șirul acesta 
de alegeri este direcțio
nal, în bună parte, de 
inteligența omului. Sînt 
acte — neîndoios — 
care te privesc doar pe 
tine și deci alegerea ta 
nu se interferează cu 
sfera de interese a altor 
semeni. Dar de cele mai 
multe ori decizia ta de
vine gravă, responsabilă, 
pentru că angajează o 
gamă largă de interese 
sociale. In aceste cir
cumstanțe, actul de în
țelegere îți este obliga
tor mai subtil. Cînd, cu 
cîtva timp în urmă, la 
Turnu Severin, Teatrul 
„Matei Millo" se găsea 
în turneu cu „Io Mircea 
Voievod", într-o monta
re pretenjioasă și cu în-

tregul său colectiv, an
gajat moral la această 
dificilă acțiune, și după 
convorbirea prealabilă 
cu secretarul organiza
ției de tineret din locali
tate, acesta cu 5 bi
lete de favoare în bu
zunar, juca popice de
desubtul sălii de specta
col care era aproape 
goală, exact în timpul 
spectacolului, alegerea 
de care vorbeam mai 
sus a secretarului, pri
mea o amprentă de-a 
dreptul ciudată și gravă 
prin lezarea unor intere
se evident superioare 
fericirii care i-o procura 
transpirația abundentă 
din timpul jocului cu 
bile total sferice.

Nu exclud probabilita
tea ca tînărul nostru 
să-și fi îndeplinit cu o 
așa-zisă conștiinciozitate 
„sarcina" de a face 
„mobilizarea" pentru 
spectacol. Dar cît de ne
lalocul lor sună aci cu
vintele „sarcină" și „mo
bilizare" I Încerc să-mi 
imaginez ce putea el să 
le fi spus acelora pe 
care îi poftea la teatru. 
Cum putea el să le 
transmită o pasiune pe 
care n-o împărtășea ?

Nu sunau oare vorbele 
sale ca niște formule în
vățate pe dinafară, seci, 
neconvingătoare și în 
cele din urmă — s-o 
spunem fără înconjur — 
demagogice ?

Cu ideea în gură, ast
fel de oameni sînt în 
stare să compromită ori
ce idee. Colegii/ tova
rășii lor se uită la fapte 
în primul rînd, nu la 
vorbe. Cele mai mește
șugite discursuri sînt a- 
nulafe prinfr-un rău e- 
xemplu personal. Goe
the avea dreptate să în
locuiască vechiul pre
cept biblic : „la înce
put a fost cuvîntul” prin- 
tr-un adevăr verificat în 
practica umană : „Ia în
ceput a fost acțiunea".

în orice operă socia
lă mare, cînd cei mai 
mulfi își suflecă mî- 
necile și lucrează din 
plin, se găsesc și spec- ■ 
tatori pasivi. Acțiunea 
vastă da ridicare a viefii 
noastre culturale își are 
și ea „chibijii" ei. Omul 
„de pe tușe" știe tot
deauna ce trebuie făcut, 
e plin de idei, numai să 
le aplice alții. Aud a- 
desea în jurul meu : ar 
trebui făcut cutare lucru, 
sau : cum se poate să 
nu se fi rezolvat încă 
cutare situație I Dar nu 
o dată se întîmplă ca

ca acasă" capătă noi rezonanțe. Am 
petrecut cîteva zile în frumoasa re
giune Suceava, cu minunatele sale 
peisaje, obiceiuri și mînăstiri, pen
tru a urmări’ în ce se concretizează 
pregătirile făcute și ospitalitatea 
gazdelor.

— îmbunătățirea activității turis
tice la noi în regiune se înscrie ca 
un imperativ, ne-a mărturisit to
varășul M. Hulubei, directorul a- 
genției O.N.T. Suceava.

— Turiștii care vin în regiunea 
dv. sînt ajutați să aleagă obiectivele 
cele mai interesante ? Vrem să în
trebăm, adică, cum stați cu publici
tatea ?

Răspunsul n-a fost deloc încu
rajator. Dar să vedem ce informații 
primești chiar în fața agenției. Te 
aștepți să afli ce poți vizita mai in
teresant în Suceava. Cînd colo, un 
panou mare te invită zelos să vizi
tezi... Cheile Bicazului! Altele in
dică monumente ale naturii, tot din 
alte regiuni.

Străbatem traseele Suceava— 
Cîmpulung, Suceava — Vatra Dor- 
nei, Suceava — Rădăuți, adulmecînd 
urmele vreunei inscripții, vreunui 
indicator. Nimic care să recomande 
obiectivele turistice aflate în zona 
respectivă. Locuri rustice, de un pi
toresc inimaginabil, trăiesc în anoni
mat. Ce anume poate împiedica rea
lizarea unei publicități care să relie
feze frumusețile peisajului sucevean, 
să lărgească orizontul turistului, să-i 
îndrepte atenția asupra principale
lor valori ale artei și culturii, să-l 
cheme la voiaj și în alte perioade ale 
anului ?

Examinînd posibilitățile de „ 
viorare" a activității turistice 
urmă cu cîteva luni, organele de spe
cialitate ale regiunii — în primul 
rînd Consiliul regional al turismului 
— au elaborat un plan de măsuri 
cu prevederi dintre cele mai con
crete. Una privea tocmai îmbunătă
țirea publicității. Era stabilit cu pre
cizie că pînă la 30 aprilie va fi „ac
tualizată" informarea și reclama co
mercială pe principalele trasee tu
ristice, iar pînă la 15 aprilie vor fi 
realizate monografii care să prezinte 
rezervațiile forestiere de interes ști
ințific. Pătrunși de importanța aces
tei prevederi, cei chemați să se o- 
cupe nemijlocit de aplicarea ei au 
trecut la întocmirea unui alt plan, 
de data aceasta intitulat... de acți
une. Pînă acum însă, realitatea re
fuză cu încăpățînare să ateste viabi
litatea lui. Ghidul-călăuză al re
giunii Suceava va apărea, dar cu des
tulă întîrziere. Noroc că, datorită 
cunoscutei amabilități a sucevenilor, 
ghizii se pot găsi și ad-hoc. Așa că 
se mai descurcă oamenii...

— în elaborarea materialului afectat 
asigurării unei publicități corespun
zătoare se manifestă unele tendințe 
de tergiversare la O.N.T., C.L.D.C., 
Comitetul de cultură și artă — ne-a 
spus tovarășul Ștefan Panaitiu, se
cretar al Comitetului regional de 
partid Suceava. Neglijența și-a făcut 
în acest sector un anumit sălaș.

Dacă s-a făcut o 
statare, de ce nu se 
îndreptare ?

Adela

gențele tradu 
cerii •Învățămîn

sitar medical

La 4 iulie, președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Fede
rale a Germaniei în Republica So-

asemenea con- 
iau măsuri de Uzinele „23 August" din Capitală. 

Lucrări la noua hală de montaj a 
locomotivelor Diesel hidraulice

Foto : Agerpres

I
g

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

cialistă România, Erich Stratling, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare. (In pag. a V-a — cuvin- 
țările rostite).

TELEFONIA MONDIALA
CORESPONDENTA DIN GENEVA 

DE LA HORI A LIMAN

Mai curînd decît ne 
imaginăm, telefonul 
nostru se va bucura de 
audiență planetară. E- 
ste concluzia ce se des
prinde din lectura Pla
nului general de dez
voltare a rețelei inter
naționale pentru regiu
nea Asiei și Oceaniei, 
elaborat de Uniunea 
internațională a teleco
municațiilor (U.I.T.). O 
vizită la sediul din Pia
ța Națiunilor comple
tează însă informația 
oferită de plan. Nu e 
vorba, firește, de o 
preocupare exclusivă 
pentru Extremul Orient, 
ci de o etapă a unui 
program mai vast, vi- 
zînd crearea unei re
țele telefonice automa
te mondiale.

Dacă între anii 
1865—1924 mijlocul de 
comunicație internațio
nal cel mai frecvent 
era telegraful, peri
oada de după primul 
război mondial a cu
noscut evoluția telefo
nului. Lampa cu trei 
electrozi a îngăduit am
plificarea cuvîntului, 
cablurile telefonice e- 
șalonate pe mari dis
tanțe și legate prin sta-

țiuni de amplificare au 
deschis zori telefoniei 
universale. Dificultăți 
tehnice limitau — și 
mai limitează, în mai 
mică măsură, astăzi — 
traducerea în viață a 
intențiilor : deformă
rile curentului electric 
care poartă modulările 
vocale, puterea curen
tului, diafonia între cir
cuite etc. Dezvoltarea 
economică, implicînd 
dezvoltarea tehnicii, a 
înlăturat însă destul de 
rapid aceste obstacole. 
Progresul spectaculos 
al posturilor telefonice 
în întreaga lume 
mărturie: 90 de mi
lioane de posturi 
1954, aproape 200 mi
lioane în zilele noastre. 
Se prevede că în anul 
2000 numărul lor se va 
ridica la 600 milioane.

Pătrunderea în do
meniul realității a rețe
lei mondiale de teleco
municații obligă U.I.T. 
— instituția specializa
tă a O.N.U. — la o a- 
daptare neîntîrziată. 
U.I.T. nu exploatează 
nici un serviciu inter
național, ci ajută servi
ciile naționale să se ar
monizeze între ele. E-

stă

în

ste ceea ce unele țări 
au și realizat adoptînd 
— după cum era de 
așteptat — calea cea 
mai rapidă. Pentru a 
obține legătura între 
un oraș elvețian, de 
pildă, și unul vest-ger- 
man sînt necesare — 
datorită telefonului au
tomat — două sau trei 
minute. De ce nu s-ar 
extinde avantajele au
tomatizării asupra în
tregului glob ?
In 1936, Comisia pla

nului din cadrul U.I.T. 
se preocupa numai de 
Europa și bazinul me
diteranean. După trei 
decenii, ea s-a trans
format în patru comisii 
de plan regionale : 
pentru Africa, Asia, A- 
merica Latină, Europa 
și Bazinul meditera
nean — avînd ca preo
cupare principală solu
ționarea problemelor 
legăturilor interconti
nentale. în 1963 au 
fost puse la punct trei 
planuri fundamentale: 
de interconectare pe 
scară mondială, de nu
merotare a servicii-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Ei sînt 
nevinovat! ?»

Un accident de circulație. S-a 
petrecut în zori, pe drumul na
țional Filiași-Tg. Jiu, în comuna 
Moi (Gorj). Autocamionul 21-Hd.- 
1198, plin cu păsări, a părăsit 
partea carosabilă a șoselei. O 
manevră bruscă și mașina s-a 
răsturnat. Pagube — cîteva mii 
lei. Organele de anchetă au con
statat : vinovat este șoferul Vic
tor Boțea care a adormit la vo
lan. Era obosit, se afla după 21 
ore de serviciu (! I). Desigur, 
șoferul e bun de plată. Dar cei 
de la D.R.T.A. Hunedoara (Au
tobaza Petroșeni) care au trimis 
în cursă un om obosit, epuizat 
n-au nici o vină ? Doar ei stau 
la... bază.

Proiecție
Unde-i arhiva ? Mărgărit Scor- 

țea, pensionar din Poiana Țapu
lui (str. Panduri 40) s-a adresat, 
în urmă cu 7 ani, întreprinderii 
cinematografice regionale Plo
iești, solicitînd o adeverință de 
vechime în muncă pentru peri
oada 11 iunie 1948—martie 1950, 
lucrată la cinematograful „7 No
iembrie" din Mizil. I s-a răspuns: 
„Nu avem această arhivă". Omul 
a plecat să o caute. La Direcția 
rețelei cinematografice a aflat că 
arhiva se găsește la studioul 
„Alexandru Sahia"-București. De 
aici a primit răspuns, negru pe 
alb: „Să vă adresați întreprin
derii cinematografice regionale 
Ploiești care a preluat arhiva de 
la noi, la data de 10.IX.1958". 
Deci, tot aici e I Bucuros, cetă
țeanul a revenit, după 7 ani, cu 
o altă cerere. Fără rezultat. Cine 
e birocratul P Proiectați-l pe e- 
cran lat I Să-l vedem bine.

la

PERFEC

POPULARE

Sînfem

tratarea 
coloanei

care nu

— una din cele 38 de 
raionului nostru — simjul 
al oamenilor se vădește 
o plăcere să treci pe 
este curat, ordonat, flori 
Parcă și aerul este altul 

pe ulițele comunei o

care străbate ra-

Dumitru BĂLAN
prim-secretar al comitetului raional Făurei al P.C.R.

o iw? perassent

TIO N A R E A 
Activității 
s i Atuâi i o i

vorbă

multe

Gradație
Patru mucaliți stau de 

în autobuz :
N. : La Iași, cele mai

chioșcuri cu răcoritoare sînt în
chise în orele de caniculă : 11— 
16. E tare 1

V. : La Cofetăria „Poenița co
piilor" din Bd. Republicii-Bucu- 
rești s-a amenajat în toamna tre
cută o grădină de vară (cu pis
cină) care se va redeschide pro
babil la... toamnă. E mai tare 1

P. : La restaurantele din Pi
tești, cu greu găsești țuică de 
Pitești și vin de Drăgășani. E și 
mai tare I

Z.; La Sîngeorz-Băi (Cluj) 
„Alimentara" nu are deloc apă 
minerală. Știu, veți spune că nu-i 
tare, în schimb „Alimentara" 
geme de coniac. E foarte tare 1

La prima au coborît. Păcat. 
Le-am fi spus și noi una (cu or
ganizarea în comerț). Cea mai 
tare I

La cîntar
Un control „pe nepusă masă" 

efectuat în mai multe cofetării, 
restaurante și bufete din Capi
tală s-a soldat cu următorul bi
lanț : 10 gestionari și vînzători 
au fost prinși „cu ocaua mică" ; 
vindeau mărfuri cu lipsă la cîn
tar. Toți au fost arestați. Vor fi 
judecați conform procedurii de 
urgență. Tovarășii judecători știu 
să cîntărească. Nu dau lipsă.

Anonime
„Dragă vere, sînt în vizită la 

Galați. Frumos oraș 1 Am făcut 
o baie la ștrandul „Fără nume" 
din cartierul Țiglina, apoi mi-am 
vizitat un amic domiciliat peste 
drum de marele parc „Fără 
nume", mai precis la capătul li- 
niei 10 de autobuz, după care 
am băut o bere strașnică la res
taurantul... ăla de pe faleză. Spre 
seară, mi-am cumpărat o pereche 
de bretele de la magazinul... cu 
mărfuri de vînzare și m-am dus 
apoi să mă culc la hotelul... unde 
se doarme. Mai stări 5 zile. 
Dacă-mi scrii, îți dau unica 
dresă sigură : Sfatul popular 
orașului Galați".

a- 
al

Inir-o discuție recentă cu o depu
tată din comuna Ciineni, aceasta, ară- 
tînd spre aleile cu trandafiri care măr
ginesc străzile comunei mi-a spus : 
„De ce n-am schimba numele comu
nei din Ciineni in, să-i zicem... „Tran
dafirul" ? S-ar potrivi cu înfățișarea co
munei".

La Ciineni 
comune ale 
gospodăresc 
din plin ; e 
străzi, totul 
pretutindeni, 
aici. Nu vezi 
hîrtie aruncată.

Experiența sfatului popular din co
muna Ciineni demonstrează cît de im
portant este ca dezvoltîndu-se legătura 
sfaturilor populare cu masele — pe care 
le reprezintă — să se creeze cîmp liber 
pentru manifestarea inițiativei acestora 
în vederea unei activități eficiente, eli
berate de orice manifestări birocratice, 
formale. Organizind la fața locului un 
larg schimb de experiență între sfa
turile populare din comunele raionului, 
comitetul raional de partid a pornit 
tocmai de la necesitatea de a imprima 
activității organelor locale ale adminis
trației de stat mai mult dinamism, re
ceptivitate față de fot ce e nou și îna
intat, solicitudine față de preocupările 
și nevoile cetățenilor.

Nu este desigur o noutate cînd relev 
că în acest domeniu de activitate care 
cuprinde o mare diversitate și Com
plexitate de probleme s-au cuibărit în 
decursul timpului unele fenomene de 
rutină. Dar să concretizez.

Una din problemele de mare însem
nătate economică pentru raionul Fău
rei o constituie regularizarea apelor 
rîului Buzău care prin repetate inun
dații provoacă importante daune agri
culturii. Pînă la găsirea resurselor ma
teriale necesare, calea de urmat o con
stituie ridicarea — prin eforturi unite, 
coordonate, prin acțiuni patriotice ale 
cetățenilor din mai multe comune — 
a unor diguri de pămînt care să bareze 
apele, protejînd suprafețele ocupate de 
culturi. Anul acesta inundațiile au com
promis producțiile din comuna Ciineni. 
O parte din recolta care se anunța 
foarte bună ar fi putut fi salvată dacă 
inițiativa sfatului popular raional de a 
organiza o acțiune de întrajutorare în
tre cetățenii din mai multe comune — 
Balta Albă, Vișani și Drogu în sprijinul 
vecinilor din Ciineni — ar fi trecut de... 
faza intențiilor.

Sînfem preocupați să asigurăm o în
drumare eficientă de către comitetul 
raional de partid a activității sfaturilor 
populare. In acest scop, membrii comi
tetului și ai biroului comitetului raio
nal de partid participă la ședințele de 
comitet executiv, la sesiuni, întîlniri 
ale deputaților cu alegătorii. Spre a 
asigura o mai bună informare și a 
lărgi cunoștințele activiștilor de partid 
în domeniul administrației, la instruirile 
periodice ale aparatului de partid și se
cretarilor organizațiilor de bază se pre
zintă spre studiu și dezbatere, pe lîngă 
hotărîrile de partid, și unele hotărîri mai 
importante privitoare la sarcinile sfaturi
lor populare, ale administrației de stat ; 
o grijă asemănătoare manifestăm față 
de instruirea aparatului sfaturilor popu
lare. Trebuie menționat că în rela
ția sfat popular — cooperativa a- 
gricolă de producție (mai ales cind 
este vorba de prestația contribuției vo
luntare în muncă de către unitățile 
cooperatiste) apar uneori deosebiri de 
vederi care stînjenesc acțiunile comu
ne, unite. Cine altcineva dacă nu or
ganizația de partid este chemată să 
înmănuncheze toate forțele ajutîndu-le 
să se concentreze într-o singură direc
ție, spre atingerea scopului propus ?

Am enumerat cîteva din metodele 
de muncă cu sfaturile populare, pe 
care le-aș denumi, „clasice", Referin- 
du-mă la acest domeniu de activitate 
ar fi de arătat că în îndrumarea sfa
turilor populare punem un preț deose
bit pe ajutarea lor în ă-și rezolva tot 
mai bine Sarcinile ce le revin, a-și îm
bunătăți și perfecționa continuu meto
dele de muncă, a întări disciplina de 
stat, a veghea la respectarea legilor, 
apărarea intereselor statului, 
conștienți însă că limitîndu-ne doar la 
căile „clasice", bătătorite 
de puține ori se vădesc perimate și ca 
atare ineficiente — nu vom putea ridica 
activitatea sfaturilor populare la nivelul 
dorit. Tocmai de aceea am trecut la 
mobilizarea organizațiilor de partid in
tr-ci acțiune de sprijinire largă a sfa
turilor populare în atragerea maselor 
de cetățeni la acțiuni de larg interes 
cetățenesc. Una dintre acestea : 
modernizarea 'și înfrumusețarea șo
selei naționale 
ionul nostru. Mii de oameni din nu
meroase comune ale raionului au răs
puns chemării; Șoseaua națională arăta 
la un moment dat ca un șantier. Poate 
că unii ar fi tentați să interpreteze a- 
ceasta ca o manifestare de substituire, 
de preluare 
populare de 
partid, ceea 
lucru rău, mai ales dacă ar deveni o 
deprindere. Rațiunea - măsurii luqte a 
fost însă alfa : s-a pornit de la consta
tarea că treburile sfaturilor populare se 
rezolvă mai ales prin antrenarea cetățe
nilor fa acțiuni de interes general. Or, 
la unele sfatun se constată încă o 'slabă 
mobilitate, o anumită reținere de a iniția 
și conduce acțiuni de masă. Fără a crea 
un precedent, acțiunea inițiată de orga
nul raional de partid a ayu't ca scop să 
infirme aceste mentalități. Ulterior s-a 
văzut că pilda organizațiilor de par
tid, capacitatea lor de organizare și 
conducere a maselor au declanșat în 
rîndurile sfaturilor populare o atmos
feră de emulație, au lărgit cîmpul de 
manifestare a inițiativei acestora.

Activitatea sfaturilor populare capătă 
o eficiență cu atît mai mare țu cît 
obiectivele pe care le urmărește sînt 
de interes mai larg, fin seama de pro
punerile cetățenilor. In cadrul unui an
samblu - de măsuri menite să asigure 
în anii 1966—67 irigarea a peste 1 700 
ha s-a prevăzut ridicarea barajului din 
comuna Rușefu și crearea unui lac de 
acumulare. Acțiunea coordonată a sfa
turilor populare comunale, uniunii raio
nale a cooperativelor agricole de pro
ducție, organizației U.T.C., comisiilor 
de femei, pentru care avem numai cu
vinte de apreciere dată fiind vrednicia 
de Care dau dovadă, și la care au par- 

de oameni din mai multe' 
comune ale raionului a avut ca rezultat 

acest an a 50 de hectare, 
anul viitor urmînd să mai fie irigate alte 
100 hectare. Acest exemplu ilustrează 
avantajele unei acțiuni coordonate în 
locul sumedeniei de planuri ale mai 
multor organizații de masă și coopera
tiste care duc la dispersarea forțelor. 
Comitetul raional de partid îndrumă sfa
turile, organizațiile de masă, cooperati
vele agricole de producție să acțione
ze tn acest fel și pentru încheierea în 
acest an a electrificării ultimelor zece 
sate din cele 100 ale raionului.

Contactul viu, „la sursă" cu activita
tea sfaturilor populare ne-a prilejuit 
unele reflecții pe care le-aș prezenta 
aici sub forma unor propuneri : acti
viștii sfaturilor populare apreciază că 
numeroasele ședințe de comitet exe
cutiv, de instructaj etc. le răpesc un 
mare volum din timpul de muncă, 

rapoarte,

seamă, referate (unele evident inu
tile) și a căror întocmire de că
tre comisii și subcomisii răpește 
oamenilor posibilitatea de a solu
ționa efectiv sarcinile ce le revin. La 
sfaturile populare comunale, președin
ții, secretarii comitetelor executive își 
macină timpul printre hirtii, Propune
rea este ca în loc de două ședințe de 
comitet executiv șl o sesiune a sfaturi
lor populare comunale cite se țin lunar, 
numărul lor să fie redus la o ședință de 
comitet executiv- pe lună șiy o sesiune 
a .șfatujui popular pe trimestru.

; Nu este mai puțin adevărat că-funo 
ționarea sfaturilor populare — mă gîn
desc la o funcționare dinamică,-ener
gică — este impietată de unele acte 
normative care la timpul lor au fost 
bune, dar astăzi au devenit o frînă. De 
pildă, legea din 1957 privind organiza
rea și funcționarea sfaturilor populare 
prevede ca o seamă de atribuții cum 
ar fi angajarea de personal, transfera
rea de personal și de bunuri materiale, 
acordarea de dispense de vîrstă pentru 
căsătorie, casări de materiale și altele 
să fie rezolvate numai pe calea deci
ziilor comitetelor executive ale sfatu
rilor populare. E o situație anormală 
care favorizează lipsa de operativitate, 
încetineala în rezolvarea cererilor oa
menilor muncii și treburilor curente ale 
sfaturilor populare. Din cite sîntem in
formați, înlăturarea acestui anacronism 
se află în'studiul forurilor competente 
de mai multă vreme. Se cer mereu 
situații, rapoarte, informări în legătură 
cu această stare de lucruri, totuși mă
surile de reglementare tntîrzie.

Am prezentat doar cîteva aspecte 
practice din activitatea sfaturilor popu
lare și, legat de aceasta, ne-am referit 
la îndrumarea lor de către organele de 
partid ; în viață, multitudinea de preo
cupări ale sfaturilor și modul de solu
ționare capătă înfățișări din cele mai 
diverse.

Congresul al IX-lea al P.C.R., contu- 
rînd cu multă claritate principiile pare 
trebuie să stea la baza activității' sfa
turilor populare, a arătat că adîncirea 
democrației socialiste, antrenarea mase
lor la rezolvarea problemelor social- 
economice ale orașelor și . satelor, sti
mularea inițiativei acestora,, introduce
rea unui stil de muncă operativ, dina
mic, eficient și combaterea stilului de 
muncă birocratic sînt cerințe perma
nente care se pun în fața sfaturilor 
populare. Respectarea și aplicarea cu 
rigurozitate a acestor principii de către 
organele locale ale puterii de stat tre
buie să stea în atenția permanentă a 
organelor și organizațiilor de partid.
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HANUL DIN SALGMI
Turiștii care se îndreaptă 

spre Lehliu, Călărași, Ostrov 
sau spre Constanța pot face un 
plăcut popas pentru masă la 
Hanul din salcîmi, situat pe șo
sea, intre localitățile Ștefă- 
nești și Lehliu, la km 58. Con
struit in stil tradițional româ
nesc, din,stuf și lemn de sal- 
cîm, decorat cu vase din cera
mică așezate pe policioare, cu 
ștergare brodate pe pereți, in
teriorul — răcoros, mobilat cu 
mese, scaune și lavițe din lemn 
de brad ars — al acestei noi 
unități a cooperației de consum 
constituie un punct de atracție 
pentru drumeții ce se abat 
prin partea locului.

Pentru cei care vor să 
masa la umbră, în pădurea din 
jurul hanului plantate

mese și scaune din trunchiuri 
de copac.

Decorul este oompletat de 
gustul și miresmele mîncăruri- 
lor tradiționale ce se servesc 
permanent: mititei și fripturi 
din batal, cîrnăciori de oaie, 
pui la frigare cu mujdei de 
usturoi, plăcinte țărănești. Gră
tarul este instalat într-un co
tlon. Plinea este coaptă într-un 
cuptor țărănesc, chiar în fața 
consumatorilor.

Toate aceste bunătăți pot fi 
stropite cu vinuri albe și roșii 
din podgoriile raionului Lehliu.

Un punct de reper pentru cei 
care doresc să viziteze hanul: 
intrarea se face pe sub un por
tal românesc, pe care este în
scris, cu litere arhaice, nume
le hanului.

In fotografia de mai sus : o 
imagine din interiorul hanului

0 nouă stațiune 
hidrotermală

La Praid, în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, s-a des
chis o nouă stațiune hidroter
mală (cu ape sărate și radioac
tive). Stațiunea posedă, între 
altele, un izvor de apă termală 
radioactivă de mare debit, care 
țișnește de la o adîncime de 
2 600 metri și are o tempera
tură de 42 grade Celsius. Po
trivit aprecierii specialiștilor, 
această sursă de apă este una 
dintre cele mai mari de acest 
gen din țară. Apele de la Praid 
sînt recomandate în 
unor afecțiuni ale 
vertebrale, sciaticii, spondilo
zei, herniei de disc, reumatis
mului, precum și în unele boli 
ginecologice. (Agerpres)

ticipat mii

irigarea în

Ochii sau
punga

Alexandru Walter a 
mulți ani 
zitul de 
l.C.R.T.l. 
tații avea 
tată. Tot

lucrat 
Depo- 
cadrul

ca gestionar la 
confecții din 

Cluj. Conducerea uni- 
în el încredere nelimi- 
atîta încredere aveau 

și organele de control, comisiile 
de recepție și inventariere, ca- 
re-și îndeplineau formal obliga
țiile lor față de Alex. Walter. 
Un control riguros a constatat, 
cu surprindere, că gestionarul 
s-a făcut vinovat de grave negli
jențe în mînuirea mărfurilor, a 
comis o serie de falsuri. Această 
încredere nejustificată s-a soldat 
cu un prejudiciu de 72 500 lei. 
Gestionarul și-a primit pedeapsa. 
Problema e: cei care i-au acor
dat atîta încredere mai merită, 
la r'.ndul lor... încrederea noastră?

Rubricâ redactată de1 
Ștefan DIN1CA

cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii“

a atribuțiilor sfaturilor 
către organizațiile de 

ce ar fi Intr-adevăr un

Pe urmele unei brute
înainte de toate ne adresăm rudelor șl veci

nilor : vă rugăm să respectați consemnul stabilit 
și să nu-i duceți la pat ziarul. Ea nu mai are 
mulț„. O știe și singură. Dar. nu-i omenesc să 
i-o mâl spună șl alții;

Și acum, să depănăm a- 
ceastă întîmplare fantasti
că, în care este vorba des
pre un medic (am scris bi
ne, un medic) care a gră
bit pe toate căile sfîrșitul 
vieții propriei sale soții.

O scrisoare din Valea 
Jiului a trecut prin redac
ție din mînă în mînă. A- 
duceă cu sine ceva 
bru și rece.

„Subsemnata
ria Horincar...
scriu de pe patul spi
talului din Lupeni. 
Nu mai am mult și 
mor, o știu prea bine. 
Las .aceste ■ rînduri ca 
să fie cercetate -pilo
tările soțului meu- 
barbariile lui. Nu-i 
pasă că mă sting lă 
30 de ani, că las în 
urmă 2 copii, două fe-* 'w JUXllAXCll La. DyLVaLLLL
tițe. Aș fi mulțumită din Dej. Aici o cunoaște
ca cineva să vină la pe Lia Meszaros, învăță

toare în satul Braniștea și 
începe a cincea poveste de 
amor. ........... <

sum-

Ma-
Vă

vea de la prima soție o 
fată, studentă la Petroșeni. 
Viață întortocheată.

Cum spuneam, s-au căsă
torit la Vulcan și după 3 
ani Nicolae Horincar a fost 
transferat disciplinar la 
spitalul din Calan. Scrisoa
rea nu dădea amănunte. 
Maria a născut două feti
te : Amada și Simona. So
iul, nevrînd să rupă le
găturile extraconjugale cu 
fosta lui gazdă, o aduce în 
casă la Calan, ca... bucătă
reasă. Relațiile dintre soți 
s-au înrăutățit.

în 1964 Maria este ..ope
rată. O boală, care nu iartă. 
Nicolae Horincar. pleacă la 
București, la concurs, pen
tru a deveni medic primar 
pediatru. Soția, greu bol
navă, rămîne Cu fetițe
le. Soțul se întoarce trium
fător și se mută (singur) 
medic primar la spitalul

ca cineva să vină la 
mine la spital acum, 
in ultimele mele zile 
de viață, să pot spu
ne tot 
flet..."

In prima 
trenul spre

ce am pe su-

noapte am luat 
Valea Jiului.

MESAJUL
Recitesc scrisoarea la lu

mina slabă din comparti
ment.

...Oare cum va arăta ea ? 
Si ce-i voi: putea spune?

în 1960 s-a căsătorit cu 
Nicolae Horincar, medic 
pediatru în orașul Vulcan 
S-au cunoscut acolo. Lu
crau amîndoi la spital. Ea 
funcționară, el medic. Băr
batul locuia pe atunci în 
gazdă la o femeie cu 15 
ani mai în vîrstă, Ecateri- 
na N. Trăiau împreună. Vi
itoarea soție nu știa. Ni
colae Horincar mai fusese 
căsătorit de două ori. A-

SOȚUL
A căutat să se dezvino

vățească fată de soție :
— N-am ce face, trebuie 

să mă aranjez. Tu ești bol
nava, ai cancer. Ai să te 
prăpădești ca și maică-ta.

Si astfel cel dintîi om 
care i-a anunțat boala te
ribilă a fost soțul ei. Me
dicul ! Si ca să încheie cît 
mai iute socotelile, el a 
înaintat la tribunal acțiu
ne de divorț. Opt luni cît 
a durat divorțul nu a dat 
pentru copii nici un leu. 
Si cînd nu se pronunțase 
încă sentința, s-a dus cu 
concubina lui la soție, luîn- 
du-i fetițele și lucrurile. 
Văzînd-o cît de bolnavă 
era, soțul-medic, într-un 
gest de mărinimie, a in-

on-
fă- 
în 

ce- 
i 

A 
A

ternat-o la clinica de 
cologie din Cluj.

Așa bolnavă, Maria a 
cut recurs. S-a admis, 
clipele de deznădejde
rea să vadă fetițele. El 
le-a adus. Dar cum ? 
venit și cu concubina, 
adus-o chiar în salon.

...La Hunedoara se judeca 
recursul la divorț. Marla 
ieșise din clinică, se afla 
în Sala tribunalului. Avo
catul lui, un anume Cain 
(veți vedea că e Cain la 
propriu), și-a permis să 
spună în instanță utilizînd, 
după opacitatea sa ilustră, 
argumentul „forte" :

— Onorată instanță, știți 
dv. cine e femeia, de ce 
suferă ? O boală incu
rabilă, onorată instanță, are 
cancer De aceea, clientul 
meu e nevoit să...

Cum vedeți, își găsise a- 
vocatul potrivit.

Dar a venit legea privind 
.. reglementarea divorțurilor 
și procesul Horincar s-a 
stins. Mama cere ordonan
ță prezidențială pentru a 
primi dreptul de a crește 
și educa fetele pînă ,Z_ 
lămurirea situației — și o 
obține. Maria își duce fe
tele la rude, la Vulcan. Dar 
soțul se duce după ele. își 
bate soția, așa cum era. Și 
rudele. Intervin vecinii, 
strada. îl împiedică să le 
ia. Dar în urma bătăii se 
pornește hemoragia. Ma
ria, care nu mai poate a- 
junge Ia clinica din Cluj, 
e internată în stare gravă 
la spitalul din Lupeni, de 
unde ne trimite mesajul.

Și trenul ne duce 
Valea Jiului.

la

spre

ACASĂ
E acasă. I-au dat 

mul acasă. Să fie în 
mele ei zile lîngă fetițe.

O bătrînică trebăluiește 
prin bucătărie. Bunica. So
ra mamei e Ia serviciu. Fe
tele stau la masă, e ora 
micului dejun. Unt, brîn- 
ză, dulceață și căni cu lap
te fierbinte. Amada de 7 
ani și Simona de 6 se uită 
curioase la străin.

dru- 
ulti-

(Urmare din pag. I)

— Cred că cei care se ocupă efectiv 
de activitatea turistică, și în primul 
rînd O.N.T.-ul, au o parte de vină 
pentru faptul că izvoarele minerale 
din Vatra Dornei sînt așa de puțin 
cunoscute — ne-a spus doctorul I. 
Nieder, șeful serviciului medical bal
near din localitate. La Vatra Dornei 
este un adevărat pelerinaj turistic, 
care ar trebui fructificat în sensul 
de a populariza eficiența curativă a 
apelor de aici, de a reține atenția 
turiștilor. La noi există toate con
dițiile pentru ca tratamentul să se 
desfășoare impecabil în toate ano
timpurile și O.N.T.-ul, cu un plus de 
preocupare, ar putea să ne ajute pe 
de o parte pentru a se trece mai 
ușor peste perioadele de vîrf din 
timpul verii și, pe de altă parte, pen
tru a spori numărul celor care vin 
la tratament.

Dacă așa stau lucrurile în privința 
publicității, poate că programul o- 
ferit turiștilor compensează aceste 
scăderi. Așadar : ce program oferă 
O.N.T.-ul turiștilor care poposesc la 
Vatra Dornei și ce posibilități există 
pentru îmbogățirea lui ?

— Campingul și apoi munții — a 
sunat, scurt, una din explicațiile pri
mite.

La asta să se reducă, cu adevărat, 
posibilitățile acestei atît de pitorești 
zone a Sucevei ?

— De exemplu, ne-a spus tovară
șul I. Cuciureanu, directorul Casei 
de creație populară, pe tema valo
rificării obiceiurilor, tradițiilor se 
poartă de mai multă vreme discuții. 
Valorificarea folclorului local este 
— de ce n-am recunoaște-o ? — un 
domeniu puțin explorat și tot atît 
de puțin folosit ca punct de atracție

Ciocănești, cu netăgăduita și origi
nala artă decorativă a caselor, care 
poate constitui un permanent punct 
de atracție pentru turiști. De aseme
nea, pot fi vizitate stînele. Din pă
cate, filiala O.N.T. n-a . condus pînă 
în prezent nici un grup la o aseme
nea stînă, unde turiștii s-ar putea 
delecta și cu preparate tradiționale.

a)

TIJBISWIJL
pentru turiști. Am în vedere, în pri
mul rînd, obiceiurile tradiționale. Si 
apoi, de ce nu s-ar valorifica turistic 
plutăritul, care se mai practică as
tăzi in puține locuri ?

— Avem suficiente condiții pentru 
ca turismul să capete noi impulsuri, 
pentru a oferi celor care îl practică 
un program interesant, atractiv. 
— a precizat și tovarășul M. Olen- 
ciuc, primul secretar al Comitetului 
raional de partid Vatra Dornei. Mă 
gîndesc mai ales la Cheile Bistriței, 
la Pietrele Doamnei, apoi la comuna

O altă chestiune la ordinea zilei : 
cum anume se prezintă condițiile de 
cazare a turiștilor ?

Cercetînd catalogul aflat la O.N.T., . 
poți afla' cu ușurință adresele gazde
lor particulare, oricînd dispuse să te 

' primească. Un fapt, desigur, îm
bucurător. Care-i însă situația la 
hoteluri ? în majoritatea celor , vizi- * 
tate. se pare, că prevederile H.C.M. 
228, cu privire, la îmbunătățirea ac
tivității acestor dnităti.. ari fost igno
rate, întrucît nu se simte nici un 
reviriment. La hotelul din Suceava,

mobllierul tot nu a fost schimbat pe 
măsura gradului de confort stabilit; 
la majoritatea hotelurilor, grupurile 
sanitare n-au fost puse la punct, iar 
camerele de baie de la hotelurile 
din Vatra Dornei, Rădăuți și Gura 
Humorului sînt practic nefolosibile, 

în regiune sînt în curs de amena
jare, de construcție și reconstrucție 
numeroase obiective de cazare turis- 

, țică. Complexul de la Putna este 
unul din cele mai importante. După 
datele stabilite în proiect, el tre
buia să fie dat în funcțiune la 1 iunie 
a.c. Dar n-a fost dat.

într-o situație similară se află și 
construcția campingului de la Su
ceava. O deosebire există . 
aici s-au purtat discuții, care au du
rat un an de zile, numai pentru sta
bilirea amplasamentului, iar lucră
rile nu au început nici acum, deși 
hotelul din Suceava satisface numai 
parțial solicitările turiștilor.

O cantitate apreciabilă de dispozi
ții au fost emise pentru îmbunătăți
rea deservirii turiștilor în unitățile 
TlA.P.L. Dar există un adevăr ele
mentar de care pare să nu se tină 

, șeama : dispozițiile în sine,, oricît de- 
judicioase ar fi, nu au nici o valoare 
atîta timp cît nu se aplică. Despre 

- ce este vorbă ? Renumita artă culi
nară bucovineană, bunăoară, nu 
poate fi „gustată" de către turiști în
trucît la multe restaurante se ser
vesc meniuri-stas, monotone, care

totuși :

Maria doarme. Trebuie 
să aștept să se trezească. 
E sub influența morfinei. 
Apare, sprijinită de sub
țiori.

— Ați venit ? Vă mulțu
mesc.

îmi feresc o clipă ochii, 
apoi, învingînd slăbiciunea 
rostesc cel mai stupid lu
cru :

— Plecați undeva să vă 
refaceți, tovarășă Horincar? 
Ce stațiune vă propun me
dicii ?

Ea surîde. E un copil, un 
copil ! Are numai 36 de ki
lograme.

— Nu, nu mai plec nică
ieri. Boala a intrat în 
tima ei fază.

Apoi, către 
mare :

— Amada, să 
că nu-ți bei tot 
mai vorbești 
ruptul capului 1 
cresc un firicel de om !

— îl beau mămicuțo, 
beau — se grăbește fata, 
dînd cana peste cap.

— Așa fetițo. Acum mai 
stăm de vorbă.

Scena m-a uluit. Simt un 
nod în gît. Bunica își în
toarce ochii spre plită.

Vin vecini. O femeie îmi 
arată unde a lovit-o „dom* 
doctor", alta ține să indice, 
în stradă, pînă unde a tras 
el de copii 
mamă ; cum 
pe Maria.

Vecinii au 
și-a trimis fetele la joacă. 
Sîntem singuri.

— Sînt foarte îngrijorată 
de soarta copiilor — spune 
ea simplu. Soțul nu mai 
este un om responsabil. Fe
tele au văzut scene penibi
le între el și învățătoarea 
aceea. N-ar trebui să-i fie 
încredințate. Mai curînd un 
tutore, sora mea sau bu
nica. Le rămîne o pensie 
și o situație materială bu
nicică. Au condiții aici.

— De ce a plecat el de 
la spitalul din Vulcan ?

— A comis un lucru grav, 
scandalos de grav. într-o 
zi a băut și s-a întors la 
spital. I-am spus : nu te 
duce, e medicul de servi
ciu acolo, mai bine cul-

fata
ul-
cea
da-știi că 

laptele, nu 
cu mine

Eu
în 
nu

îi

să-i ia de la 
a trîntit-o jos

plecat. Mama

sînt departe de a reprezenta speci
ficul local.

O situație cu totul anormală este 
aceea a produselor de artizanat. Fie 
că se află la Suceava, la Vatra Dor
nei, Rădăuți sau Gura Humorului, 
vizitatorul care vrea să ofere un dar 
Celor dragi sau pur și simplu să 
păstreze o amintire a acestor fru
moase locuri va fi deziluzionat: 
majoritatea obiectelor de artizanat 
sînt decorate cu motive specifice re
giunilor Oltenia, Argeș și numai un. 
număr infim prezintă palid ceea ce 
constituie tezaurul creației populare 
locale. Te întrebi : ce poate împie
dica popularizarea și desfacerea a- 
cestor obiecte, între care vestita ce
ramică neagră de Marginea ? De ce 
sugestii cuprinse într-un amplu stu
diu întocmit de agenția locală O.N.T. 
nu se materializează în măsuri con
crete ?

Am intrat în sezonul estival și în 
regiunea Suceava perioada pregăti
rilor. reclamată de primirea și găz
duirea ospitalieră a turiștilor, aș
teaptă,, încă noi impulsuri. Este o 
dovadă a faptului că marile posibi
lități existente pentru îmbunătățirea 
activității turistice nu au fost valo
rificate corespunzător, că se cere din 
partea organelor locale mai multă 
strădanie, control riguros și perseve
rență în finalizarea măsurilor și ac
țiunilor stabilite pe hîrtie.

că-te. N-a ascultat. S-a dus 
la spital și i-a cerut sorei 
medicale : „du copilul a- 
cesta la morgă, a murit". 
Pe urmă a venit acasă. 
După masă, cînd s-a reîn
tors la spital, a rămas u- 
luit găsind copilul în salon. 
Nu murise. L-au adus îna
poi surorile.

...N-am discutat prea 
multe, să n-o obosesc. A 
ținut să mă petreacă ne
apărat în picioare.

— Copiii, vă rog, de 
să vă ocupați, de ac- 
v-am chemat — a spus eu, 
strîngîndu-mă de braț. 
Am mare încredere în opi
nia publică. Xar pe el nu-1 
acuzați prea rău. Este ires
ponsabil și atît. îmi promi- 
teți ?

— Da, doamnă, în privin
ța fetițelor. Cu el însă este 
altceva. Cu totul altceva.

ACUZAREA
Doctor Constanța Stoe- 

nescu (clinica de oncolo- 
gie-Cluj) : „într-o dumini
că, cînd eram de serviciu, 
mi s-a dat de știre că în 
salonul bolnavei Horincar 
e un scandal. Am plecat 
acolo, înăuntru erau so
țul,^ fetitele și o femeie 
tînără. Bolnava Horincar 
s-a plîns : „Și-a adus
aici amanta să-mi scurte
ze zilele". Eu am în
trebat-o pe tînără cine este 
și mi-a 
itoarea 
doctor", 
simplu 
bine că 
acest caz care ne-a indig
nat pe toți. Vizitele acestea 
au creat bolnavei, pe lîn
gă suferințele bolii, irepa
rabile suferințe sufletești".

Am discutat cazul docto
rului Horincar cu foștii săi 
colegi de la spitalul din 
Vulcan, cu actualii săi co
legi de la spitalul din Dej. 
Firește, îl acuză cu toții. 
Cunosc situația în amănunt. 
Dar a < “ A., A 
lor sînt tardive. Cum i 
sibil ca un medic să 
greze. prin faptele 
profesiunea nobilă a : 
telor albe și cei din 
său, colectivul să se 
prească doar la „observa
ții" colegiale? Opinia co
lectivă acționează în sferele 
tuturor profesiilor. în toate 
mediile sociale. Cu avertis
mente călduțe, de formă, 
nu sînt îngrădiți cei ce a- 
tentează la legile scrise și 
nescrise ale societății.

răspuns : „Sînt vi- 
soție a domnului 
Am poftit-o pur și 
afară. Este foarte 
ziarul se ocupă de

critica si indignarea 
e no- 
deni- 
sale. 

hala- 
iurul 

! O-

DISPUNEȚI
Acestea sînt faptele. Fi

rește, opinia publică se va 
pronunța. Avem însă drep
tul și obligația să cerem :

— forurile de resort ale 
Ministerului Sănătății si 
Prevederilor Sociale să se 
pronunțe dacă acest 
die primar pediatru" 
și scandalagiu, brutal 
femeiat. de două ori 
damnat penal, care a gră
bit sfîrșitul propriei sale 
soții, mai poate să practice 
nobila profesie.

Cazul doctorului Horin
car nu s-a încheiat. Nu
mai cu oprobriul public n-o 
să facem prea mare lucru. 
Cei . în drept și legea să 
dispună. Avem toată în
crederea.

„me- 
betiv 
și a- 
con-

Ștefan ZIDĂRIȚA
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Cuvîntările rostite
Subliniind că misiunea ce i s-a 

încredințat îi face o mare cinste, 
ambasadorul Republicii Federale a 
Germaniei a arătat că guvernul ță
rii sale este animat de dorința de 
a îmbunătăți raporturile pe plan 
extern, convins fiind de faptul că 
„numai o Europă care va învinge 
sciziunea dintre Vest și Est poate 
să-și îndeplinească rolul plin de 
răspundere în lume". Ambasadorul 
E. Strătling a arătat, în continua
re, că guvernul federal promovea
ză o politică de bună vecinătate cu 
statele Europei, indiferent de orîn
duirea socială, în scopul ca între 
națiuni să se creeze punți al căror 
sprijin durabil să fie respectul, a- 
vantajul și încrederea reciprocă: și 
a precizat că guvernul său „salută 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre statele noastre ca o contribuție 
deosebit de încurajatoare la cola
borarea pașnică în Europa".

în încheiere, ambasadorul Erich 
Strătling a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, guvernului și 
tuturor cetățenilor Republicii So
cialiste România cele mai bune u- 
rări în numele președintelui Repu
blicii Federale a Germaniei.

în răspunsul său, 
Consiliului de Stat, Chivu 
a mulțumit pentru bunele 
transmise de președintele 
blicii Federale a Germaniei, 
rich Lubke, și a adresat la 
său președintelui federal, guvernu
lui și populației Republicii Fede
rale a Germaniei cele mai bune 
urări.

După ce a subliniat că activita
tea ambasadorului Erich Strătling 
la București începe într-o perioadă

președintele 
Stoica, 

urări 
Repu- 
Hein- 
rîndul

în care relațiile dintre România și 
Republica Federală a Germaniei în
registrează progrese, președintele 
Consiliului de Stat a spus :

„După cum cunoașteți, Republica 
Socialistă România acționează con- 

. secvent pentru relații active de co
laborare și schimburi întemeiate pe 
egalitate deplină, respect și avan
taj reciproc cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor social-poli- 
tică".

„Considerăm că stabilirea relați
ilor diplomatice între statele noas
tre — a spus în continuare preșe
dintele Consiliului de Stat — este 
în avantajul ambelor popoare și 
constituie o contribuție de seamă 
la întărirea destinderii și securității 
europene, la 'consolidarea păcii, în 
spiritul recunoașterii realităților 
lumii contemporane".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, a urat 
ambasadorului vest-german, Erich 
Strătling, succes în activitate și l-a 
asigurat că în îndeplinirea misiunii 
sale se va bucura de sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului 
publicii Socialiste România și 
său personal.'

între președintele Consiliului 
Stat și ambasadorul Republicii
derale a Germaniei a avut loc apoi 
o convorbire cordială.

L'a solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
biri au luat parte Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Federale 
a Germaniei a fost însoțit de mem
brii ambasadei. (Agerpres)

Succese ale economiei

o n i c a

Re
al

de
Fe- R. P. Chineze

regiunii Banat : cascada Beușnifa
Foto : Sorin Dan

Sosirea 
directorului 

gd/Kltoral 
al F. A. O.

Marți seara a sosit în Capitală 
dr. B. R. Sen, directorul general 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), împreună cu soția. înso
țit de Paul Lamartine Yates, di
rectorul pentru Europa al F.Â.O., 
oaspetele va face o vizită în țara 
noastră la invitația Comitetului 
Național al Republicii- Socialiste 
România pentru F.A.O.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de prof. dr. N. 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, președintele 
Comitetului Național al Republicii 
Socialiste România pentru F.A.O., 
Constantin Flitan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale. (Agerpres)

Ieri în țară : vremea a deve
nit instabilă în Banat, Transil
vania și regiunea de munte, 
unde s-au semnalat averse de 
ploaie. însoțite de descărcări e- 
iectrice. în restul tării, vremea 
a fost călduroasă si frumoasă, 
Temperatura aerului la ora 14 
se afla cuprinsă între 32 de gra
de la Banloc și 24 de grade la 
Sulina.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 si 8 iulie. în tară : vre
me în general frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale de 
ploaie, mai frecvente la începu
tul intervalului. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 11 si 21 
de grade, iar maximele între 21 
și 31 de grade. în București : 
vreme în general frumoasă si 
călduroasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse de ploaie în 
cursul după-amiezelor.

viața internațională

PHENIAN 4 (Agerpres)— între 
28 iunie și 3 iulie, anunță agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană, la 
Phenian s-au desfășurat lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea.

Plenara a discutat măsurile pri
vind traducerea în viață a rezo
luțiilor recentei conferințe națio
nale a partidului.

Kim Ir Sen, secretar general a) 
C.C. al Partidului, a rostit o cu- 
vîntare.

Plenara a subliniat în unanimi
tate că au fost obținute noi succe
se în consolidarea bazei revoluțio
nare prin grăbirea construcției so
cialiste și creșterea potențialului de 
apărare a tării, prin lupta pentru 
îndeplinirea rezoluțiilor conferin
ței partidului și îndeosebi juste
țea liniei partidului privind desfă
șurarea construcției economice, pa
ralel cu întărirea apărării.

in prima jumătate a acestui an 
producția a crescut intens, dato
rită folosirii efective a veniturilor 
sigure obținute deja în industrie, 
agricultură și în alte domenii ale 
economiei naționale, multe obiec
tive importante fiind construite și 
date în folosință.

Plenara a discutat sarcinile care 
stau în față în diferite domenii, a 
subliniat necesitatea sporirii pro
ducției prin mobilizarea tuturor 
rezervelor și posibilităților existen
te în economia națională și grăbi
rea noilor proiecte de construcție 
capitală. în acest scop urmează să 
fie produse, într-o cantitate mai 
mare, mașini-unelte, metal, produ
se chimice, produse agro-alimen- 
tare, a căror calitate va fi mai ri
dicată, acordîndu-se prioritate in
dustriei miniere și industriei mate
rialelor de construcții.

în încheierea plenarei au fost 
adoptate rezoluții.

spo
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rînduriIn cîteva

Al 32-lea campionat mondial 
de scrimă începe miine în sala 
Universității din Montreal (Ca
nada). Pe lista participanților 
figurează ciroa 300 de scrimeri 
din 20 de țări. Țara noastră va 
fi reprezentată doar la proba de 
floretă. Echipa feminină este al

Gâtuită din Ileana Drimbă, 
Olga Orban-Szabo, Ecaterlna 
Iencic, Ana Ene și Marina 
Stanca, iar cea masculină din : 
Tănase Mureșanu, Ionel Drîm- 
bă, Iuliu Falb, Mihai Tiu și 
Ștefan Ardeleanu.

LA ȘTRANDUL TINERETULUI 
din Capitală, într-un meci interna
țional de polo pe apă, echipa Rapid 
București a învins cu scorul de 7—6 
formația Chemie Halle (R.D.G.). în 
deschidere, lotul de juniori a termi
nat nedecis 2—2 cu Progresul.

ÎN CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE ATLETISM de la Stockholm, 
proba de triplu salt a fost cîștigată 
de Kalocsai (Ungaria) 16,57 m, urmat 
de Szmidt (Polonia) 16,45 m, Șerban 
Ciochină (România) 16,32 m.

ASTĂZI, cu începere de la ora 18, 
pe terenul din parcul sportiv Pro
gresul din Capitală, se va disputa 
întîlnirea internațională de volei 
(masculin) între selecționata Franței 
și selecționata de tineret a României.

® ÎN PISCINA CENTRALA DE 
LA BELGRAD a început un concurs 
internațional de natație la care par
ticipă și cîțiva înotători din Româ
nia. Proba de 400 m liber a fost cîș
tigată de cehoslovacul Lohnicky, în 
4’30”8/10. Slavici (România) s-a cla
sat pe locul 4 cu 4’42”l/10. La 100 m 
fluture a terminat învingător iugo
slavul Kuridja în l’00”8/10. Dcme- 
triad (România) a terminat pe locul 
4 cu 1’06”5/10.

® ÎN SEMIFINALELE probei de 
simplu masculin din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Wim
bledon, Bungert (R. F. a Germaniei) 
îl va întîlni pe Taylor (Anglia), iar 
Newcombe (Australia) pe iugoslavul 
Pilici. în ultimul meci al „sferturi
lor", care a durat 2 ore și 40 de 
minute, Pilici l-a învins cu 14—12, 
8—10, 6—4, 6—2 pe australianul Coo
per.

e PRIMUL CAMPIONAT EURO
PEAN DE DRESAJ pe echipe, dis
putat în cadrul concursului hipic de 
la Aachen, a fost cîștigat de repre
zentativa R. F. a Germaniei, urmată 
de U.R.S.S., Elveția. Echipa Româ
niei (Mihalcea cu „Bolero". Velicu 
cu „Seic" și Molnar cu „Argint") s-a 
situat pe locul 5.

® CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE HALTERE disputat la Leningrad, 
Viktor Kurențova stabilit cea mai 
bună performanță mondială la cate
goria semimijlocie, la totalul celor 
trei stiluri : 467,500 kg (147,500 kg+ 
137,500 kg + 182,500 kg).

O LA SANTA BARBARA (Califor
nia), atleta Charlotte Cooke a cîști
gat cursa de 400 m cu timpul de 
52”5/10 — nou record al S.U.A. și 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului.

© SPORTIVUL FRANCEZ JEAN 
JACQUES POTTIER a stabilit un 
nou record mondial la sărituri cu 
schiurile pe apă : 48,80 m. Tentativa 
lui Pottier a avut loc la Banolas, în 
Spania.

® ETAPA A 5-A A TURULUI 
FRANȚEI (Roubaix—Jambes, 172 km) 
a revenit francezului Pingeon în 
3h 59’16”. Plutonul cu favoriț.ii cursei 
a sosit cu o întîrziere de peste 6 mi
nute. Pingeon a preluat tricoul gal
ben. fiind urmat la cîteva secunde de 
italianul Polidori.

o BOXERUL JAPONEZ MASAHI
RO HARADA și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria, cocoș 
învingînd la puncte, în 15 reprize, pe 
columbianul Bernardo Caraballo.

• ASEARĂ, LA MONTE CARLO, 
a 

în 
de 
de 
de

înotătorul francez Alain Mosconi 
stabilit un nou record mondial 
proba de 400 m liber cu timpul 
4’09”2/10. Vechiul record, deținut 
americanul Mark Spitz, era 
4T0”6/10.

O SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A MEXICULUI a cîștigat turneul in
ternațional de la Ciudad de Mexico, 
în meciul decisiv, mexicanii au în
vins cu 3—0 pe Espanol Barcelona.

O ÎN FINALA TURNEULUI I)E 
FOTBAL-TINERET de la Rijeka. Di
namo Zagreb a învins cu 3—0 (2—0) 
pe Dukla Praga.

Dispută echilibrată...
Foto : S. Cristian

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Abdel 
Aziz Bouteflika, cu ocazia celei 
de-a V-a aniversări a zilei inde
pendentei Algeriei.

★
Marți a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Stockholm, pentru a 
participa la lucrările Conferinței 
mondiale pentru Vietnam, o dele
gație a mișcării pentru pace din 
țara noastră formată din prof, 
univ. Tudor D. Ionescu, președin
tele Comitetului național de soli
daritate cu lupta poporului viet
namez, Sanda Rangheț, secretar al 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, și prof. Vasile Gheghi.

•Ar
In cursul zilei de marți, D. A. 

Davies, secretarul general al Or
ganizației meteorologice mondiale, 
a vizitat stația meteorologică de 
la Cluj și noile cartiere ale ora
șului. în drum spre București, 
oaspetele a vizitat orașul Tg. Mu
reș, „Muzeul cetății" 
ra și Predealul.

Seara, Gheorghe 
ședințele Comitetului 
pelor, a oferit în cinstea oaspete
lui o masă.

★
Ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii la București, Richard H. 
Davis, a oferit marți la amiază, o 
recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a S.U.A. — Ziua indepen
denței.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Cîmpeanu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
alți membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

al

din Sighișoa-

Hossu, pre- 
de stat al a-

Frumoasa comportare la Berlin 
a micilor înotători

de la Dinamo București
Zilele trecute s-a disputat la Berlin 

un concurs internațional de natație, 
rezervat copiilor. Un remarcabil suc
ces au repurtat tinerii reprezentanți 
ai clubului Dinamo București, care

au cîștigat 27 din cele 40 de probe 
ale concursului. Cu acest prilej, înotă
torii români au stabilit 6 noi recorduri 
republicane pentru copii.

(Urmare din pag. I)

oameni solicitați să ia parte efec
tivă la acțiuni întreprinse de Comi
tetul pentru cultură și artă, să descopere 
tocmai atunci că sînt foarte ocupați și 
că nu pot pune umărul la împlinirea 
unor deziderate pe care ei înșiși le-au 
exprimat în repetate rînduri. Acești oa
meni așteaptă pe semne ca totul să 
se rezolve de la sine sau printr-o in
tervenție miraculoasă, ca într-o piesă 
absurdă de Beckett în care e așteptat 
la infinit un anume Godot, fără să se 
știe dacă va veni sau nu. Noi nu aș
teptăm altceva însă, decît pe noi înșine 
în continuă perfecționare. Iar așteptarea 
noastră este umană și activă, luptăm 
pentru țelul dorit și îl împlinim.

Cel care șade pe margine și se 
mulțumește să dea sfaturi altora a că
pătat de mult în literatura noastră 
fabulistică un nume devenii popular : 
musca la arat. Dar după cum se știe, 
musca nu se limitează să țopăie fără 
folos pe coarnele plugului ; adesea mai 
și înțeapă. Tipul acesta a devenit în 
epoca noastră mai abil. împrumută cu 
dibăcie haina omului necesar. Se con
stituie uneori într-un fel de ochi critic 
și superior, își asumă rolul de jurist 
voluntar al societății. Iar în domeniul 
Cultural — unde criteriile de apreciere 
pot fi mai labile, mai maleabile — te
renul lui de manifestare pare a fi chiar 
mai propice. Cunosc mulți oameni din 
teatre (n-am spus de teatru I) care au 
fiecare în parte în minte proiectul 
minuțios al unei noi legi a teatrelor,

dar nu respectă de multe ori nici cele 
mai elementare reguli 
propria lor instituție, 
întrebuințează, pier ca 
cîte cineva — și cînd 
sește zeci de motive 
să refuze rolul. „Sînt dornic să joc — 
spune el — vreau să dăruiesc arta mea

de disciplină în 
„Teatrul nu mă 
artist" — spune 
e distribuit gă- 
și explicații ca

Proba

I
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★
Marți dimineața a decolat de pe 

aerodromul Bâneasa o navă IL 18, 
aparținînd întreprinderii de trans
porturi aeriene civile TAROM, 
pentru a efectua zborul inaugural 
pe linia București—Londra. La bor
dul navei se aflau reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene, ai unOr institu
ții și organizații centrale. Noua li
nie aeriană internațională este de
servită de avioane TL-18 care par
curg distanța între cele două lo
calități în patru ore, cu o scurtă 
escală la Bruxelles.

ferieiji cu cît pot amîna scadenja de a 
gindi și acționa. Am observat că aceș
tia îmbătrînesc deosebit de repede, prin 
refuzul capacității de a rămîne vii, ti
neri, solicitați mereu de viață. Alta o 
constituie categoria acelora care au 
obsesia, magnetismul scadenței fapte
lor, pentru care se simt responsabili.

de gîndi
publicului” ; dar se eschivează de la 
deplasările teatrului acolo unde masele 
spectatorilor îl solicită. Alfii se plîng 
că în mișcarea artistică amatoare se 
fac concesii de calitate dar resping 
permanent cererile de a sprijini efectiv 
aceste echipe, pe care de fapt nici nu 
le cunosc.

Și aș putea continua șirul exemple
lor. Dv., cititorii, o putefi face în locul 
meu, adaptat la specificul local. Fafă 
de minunata angajare morală a timpu
lui nostru, se pot desprinde în jurul 
nostru mai cu ușurinjă două reacții 
opuse. Una este a acelora care se simt

Prima categorie își proiectează trecu
tul în viitor, amînîndu-l pe acesta din 
urmă să apară. Secunda își plasează 
viitorul în trecut, pentru că atingînd noi 
și noi parametri, mereu trece ceva 
în urmă și primește în schimb neliniștea 
gîndului și faptei ascendente. Deci, u- 
nii oameni mor trăind, iar alfii, pentru 
care moartea e doar un accident, nu 
lăsă vreo clipă ca existența lor să 
ruginească sub rînjetul implacabil și 
batjocoritor al timpului. Marii gînditori 
și conducători politici, savanfii și artiștii 
de seamă (în epoca noastră avem 
multe exemple) ajung de obicei la o

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Franței, marți la amiază, la Casa 
de cultură a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Tineri fran
cezi". în cele 80 de exponate sînt 
înfățișate aspecte din diferite do
menii ale vieții și activității coti
diene a tinerilor din această țară. 
La deschiderea expoziției au luat 
cuvîntul Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., și Philippe 
Richer, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Franței la București.

★

In holul central al Palatului Cul
turii din* Iași s-a deschis marți o 
expoziție de grafică publicitară, 
care cuprinde aproape 100 de lu
crări ale graficienilor din Baden- 
Wurtemberg (R. F. a Germaniei). 

(Agerpres)

PEKIN 4.— Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : Pre
sa centrală relatează despre reali
zările obținute de diferite centre 
industriale și întreprinderi în înde
plinirea sarcinilor de plan pe pri
ma jumătate a anului în curs.

Valoarea totală a producției in
dustriale a orașului Șanhai, de 
exemplu, a fost în primele cinci 
luni mai mare decît în perioada 
corespunzătoare a anului 1966. In
dustria pentru telecomunicații și 
instrumente de măsură și control a 
înregistrat o creștere de peste 20 
la sută. Succese însemnate au fost 
obținute în producția unor sorti
mente principale de mașini-unelte 
de precizie, la tractoare prăși- 
toare, la țesături din 
insecticide, piese pentru 
re, produse de materii 
hîrtie, ceasuri de mînă și

bumbac, 
tractoa- 
plastice, 
aparate

de radio. în ce privește calitatea 
majorității produselor, ea a fost 
la același nivel, iar la unele s-a 
observat o îmbunătățire. Au fost 
realizate multe alte bunuri care 
sînt de o mare importanță pentru 
construcția socialistă.

Peste 300 de întreprinderi din 
Harbin, China de nord-est, și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pentru 
prima jumătate a anului cu mult 
înainte de termen.

întreprinderile orașului Țindao 
de pe coasta de est și-au îndeplinit 
sarcinile, iar producția industrială 
pe întregul oraș a fost depășită cu 
4 la sută. Producția a 58 de bu
nuri de bază s-a mărit, calitatea 
lor s-a îmbunătățit, iar consumul 
de materii prime și prețul de cost 
s-au redus considerabil.

Succese similare au fost obținute 
și de alte întreprinderi din țară.

Plenara conducerii naționale
Ciclu de scurt
metraje 
românești
In săptămina aceasta — de 

la 3 la 9 iulie — la cinemato
graful „Timpuri Noi" din Ca
pitală este programat un ciclu 
de scurt metraje românești, 
producții ale studioului „Ale
xandru Sahia": „Tradiții" 
(scenariul: Jean Petrovici și 
Vasile Mînăstireanu, regia: 
Jean Petrovici, imaginea : V. 
Mînăstireanu) prezintă cîteva 
din datinele cu care este în
tîmpinat anul nou în satele 
moldovene ; „Meșterii pămîn- 
tului" (scenariul și regia : Flo- 
rica Holban, imaginea : Vasile 
Nițu) este un crîmpei din via
ța și activitatea mecanizatori
lor ; „Dacă treci podul Ponoa- 
relor" (scenariul și regia: 
Gheorghe Horvath, imaginea 
Vasile Nițu) îl plimbă pe spec
tator pe valea Motrului, prin 
noul oraș și minele de cărbuni 
deschise în această regiune ; 
„Omagiu teatrului românesc" 
(scenariul și regia : Mihai Di- 
mitriu, imaginea: Vasile Nițu, 
Miliutin Obradovici) un film 
legat de împlinirea a 150 de 
ani de la primul spectacol de 
teatru în limba română și „O- 
rizont științific" nr. 5'1967. Se 
mai prezintă, de asemenea, 
„Retrospectiva jubiliară" — 20 
de ani de activitate a Clubului 
sportiv „Steaua"

mare senectute, evident și pentru că 
sînt solicitați mereu de o activitate 
foarte bogată. Îmbătrînesc repede oa
menii inactivi.

Aș spune așadar că și cea mai nobilă 
conservare de sine te sfătuiește să 
nu-ți lași gîndirea în vacanță, să ți-o 
mobilezi cu responsabilitate și inteli
gență. Imperativul inteligenței nu mai 
este o chestiune strict personală. El 
devine din ce în ce mai necesar societă
ții noastre, acolo unde se interferează 
interesele colectivității întregi. In felul 
acesta se lărgește zona problemelor 
care trebuie să primeșscă de la creierul 
și voința fiecăruia pecetea contribuției 
sale personale, și prin aceasta se mic
șorează efectul nociv al indiferenței, 
al concepției : se poate și așa I

Să ne acordăm așadar conștiința și 
eforturile ca să nu ne îngăduim vreoda
tă dezertarea gîndirii și a participării 
responsabile în nici una dintre împreju
rările în care faptele noastre personale 
angajează semenii și societatea noastră.

O poveste antică vorbea de unul care 
se fot lăuda că la Rhodos grozav a mai 
sărit el, și ce formidabil atlet mai este 
el, ș.a.m.d. Un înțelept i-a cerut pe loc : 
Hic Rhodos, hie salta 1 Aici e Rhodosul 
aici saltă (matale — am adăuga noi 
complezenți). Rhodosul saltului nostru 
este patria noastră, este locul de muncă 
și responsabilitate al fiecăruia dintre noi. 
Aici să săltăm I Acum și în fiecare clipă, 
la ștacheta exigențelor celor mai înalte. 
Chiar de nu va fi întotdeauna ușor, va 
fi însă cu siguranță minunat I

a partidului Avangarda naționalistă
populară din Venezuela

CARACAS 4 (Agerpres).— La 
Caracas au luat sfîrșit lucrările 
Plenarei conducerii naționale a 
partidului Avangarda naționalistă 
populară din Venezuela.

Participanții la plenară au con
damnat agresiunea Statelor Unite 
împotriva poporului vietnamez și 
s-au pronunțat pentru retragerea 
tuturor trupelor străine de pe pă- 
mîntul vietnamez.

Referlndu-se la politica externă 
a Venezuelei, participanții la ple-

nară s-au pronunțat pentru stabi
lirea de relații diplomatice cu toate 
țările socialiste.

Plenara a cerut eliberarea de- 
ținuților politici din închisorile ve- 
nezuelene și anularea decretului 
privind suspendarea garanțiilor 
constituționale. Ea a adresat un 
apel tuturor forțelor și grupărilor 
politice progresiste din țară pentru 
crearea unui front larg în vede
rea participării la alegerile gene
rale care vor avea loc anul viitor.

TELEFONIA
(Urmare din pag. I)

lor telefonice și de dezvoltare a rețe
lei mondiale realizate în primele două 
faze.

Planul de interconectare este bazat 
pe informațiile comunicate de cele 131 
de țări membre ale U.I.T. cu privire 
la traficul internațional înregistrat în 
1962 și volumul prevăzut pentru anii 
1968 și 1975. Exprimat în circuite ne
cesare, traficul diverselor regiuni creș
te vertiginos. Astfel, dacă traficul în
tre Europa și America de nord și 
China și Japonia a reclamat în 1962 
un număr de 41 de circuite, el va 
spori în 1968 pînă la 117 circuite, 
pentru a ajunge la 211 în 1975. Se 
contează pe faptul că legăturile in
ternaționale vor fi asigurate în cea 
mai mare parte prin cabluri submari
ne, dar comisia se gîndește, de ase
menea, la posibilitatea de a utiliza 
sateliți în cazul unor legături care vor 
reclama — în prima perioadă — ex
ploatări „spațiale". Pentru anul 1975 
însă se așteaptă ca un număr impor
tant de noi circuite să fie furnizate 
de o rețea de telecomunicații spația
le. Legăturile prin sateliți nu vor con
cura cablurile clasice sau undele hertz- 
iene, ci le vor completa. Aplicarea 
planului de interconectare depinde do 
fiecare țară în parte, ea este faculta
tivă.

Planul de numerotare este o condi
ție esențială a existenței viitorului ser
viciu telefonio mondial automat și 
semiautomat. El este conceput pentru 
nevoile previzibile, depășind anul 2000 
și pornește de la date simple. Plane
ta va fi grupată în mari zone geogra
fice, fiecare dintre ele purtînd un nu
măr indicativ : 1 pentru America de 
Nord, 2 pentru Africa, 3 și 4 pentru 
Europa, 5 pentru America de Sud, 6 
pentru zona Pacificului de sud, 7 
pentru U.R.S.S., 8 pentru Pacificul de 
nord, 9 pentru Extremul Orient și 
Orientul Mijlociu. Prima cifră a fie
cărui indicativ național este numărul 
zonei de numerotare căreia îi cores
punde respectiva țară. A doua cifră 
este indicativul însuși, al țării reclama
te : 33 pentru Franța, 44 pentru An
glia, 81 pentru Taponia, 233 pentru 
Ghana, 595 pentru Paraguay, 964 pen-

MONDIALĂ
tru Irak etc. în sfîrșit, urmează indica
tivul orașului și al abonatului.

Un exemplu : pentru a suna sediul 
U.I.T. din Geneva un abonat din Ro
mânia sau din Venezuela va trebui 
să formeze întîi indicativul de acces 
mondial, apoi indicativul Elveției 
(041), al Genevei (022) și, în fine, al 
U.I.T. (34.70.00). Chiar dacă pare 
complicat, sistemul — în fond foarte 
simplu — are avantajul de a te scuti 
de așteptările uneori exasperante pe 
care le impun actualele centrale ne
automate.

Planul de dezvoltare și de desăvîr- 
șire a rețelei automate mondiale, deja 
adoptată, se bazează pe principiile 
îndeobște aplicate în centralele auto
mate naționale. Arterele de comuni
cații vor trece printr-o serie de cen
tre de tranzit internaționale clasate în 
trei categorii : CT1, CT2 și CT3. Cen
trele din categoria 1 vor fi legate în
tre ele, fiind situate în Europa (Lon
dra și Moscova), America (New York), 
Pacificul de sud (Sidney), Pacificul de 
nord (Tokio), Asia de sud-est (Singa
pore) și Asia de sud (în India sau 
Pakistan). Fiecare CT1 va asigura, pe 
de altă parte, scurgerea traficului cu 
destinație și proveniență din toate 
CT2 situate în zona sa. La fel, fiecare 
CT2 — considerat centru pilot — va 
scurge traficul tuturor CT3 care de
pind de el.

Centralele internaționale automate 
vor fi echipate cu „memorii" electro
nice capabile să înregistreze numerele 
formate. Astfel, uitucii vor primi un 
substanțial ajutor. Mai mult: autorii 
planului s-au gîndit la abonații ner
voși. în momentul cînd creierul elec
tronic va transmite apelul, reclamantul 
va primi un semnal care îl va asigura 
că la celălalt capăt al firului telefonul 
sună.

Mai rămîn totuși o serie de proble
me tehnice de rezolvat. Dacă sistemul 
de semnalizare intercontinental a și 
început să funcționeze, calitatea servi
ciului, normele de transmitere, între
ținerea sistemului mai constituie tot 
atîtea 
repede și în curînd de la masa noas
tră de lucru vom putea cu ușurință, 
formînd un număr telefonic mondial 
de 13 sau 15 cifre, să conversăm cu 
Bombay sau cu Lima.

preocupări. Dar timpul trece



Sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale

aO.NLU
NEW YORK 4. — Trimisul spe

cial, R. Căplescu, transmite : Luni 
după-amiază au continuat lucră
rile sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U., în cadrul 
cărora vorbitorii au dat explica
ții asupra modului în care inten
ționează să voteze diversele pro
iecte de rezoluție prezentate.

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, care a luat primul cu
vîntul, a declarat că va vota pen
tru rezoluția latino-americană, în- 
trucît, după cum a spus el, acest 
text „tratează în aceeași măsură 
atît despre retragerea trupelor cit 
și despre încetarea stării de beli- 
geranță și recunoaște că ambele 
trebuie realizate pentru ca pacea 
să poată fi instaurată".

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a de
clarat că „retragerea trupelor Iz- 
raelului, imediată și totală, pe po
zițiile ocupate de ele înaintea în
ceperii războiului, adică pînă la 5 
iunie, după cum prevede proiec
tul țărilor neangajate și proiectul 
U.R.S.S., constituie chestiunea cea 
mai arzătoare din punctul de ve
dere al intereselor păcii generale".

CONFERINȚA
AFRO-ASÎATICĂ
A LUAT SFÎRȘIT

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
au luat sfîrșit lucrările Conferinței 
extraordinare a Organizației de soli
daritate a popoarelor Asiei și Africii, 
convocată pentru a dezbate situația 
existentă în prezent în Orientul A- 
propiat.

în ședința de închidere, de luni 
seara, a fost citită declarația finală, 
adoptată în unanimitate. Delegații la 
conferință, se spune în declarație, con
damnă cu hotărîre acțiunile Izraelului 
și ale forțelor imperialiste împotriva 
țărilor arabe și cer statelor din Asia, 
Africa și America Latină „să foloseas
că toate mijloacele pentru a asigura 
retragerea imediată și necondiționată 
a trupelor izraeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate" și „pentru lichidarea 
consecințelor agresiunii" mergînd pînă 
la ruperea relațiilor diplomatice, eco
nomice și culturale cu Izraelul. Con
ferința a cerut Izraelului să plătească 
despăgubiri pentru pagubele provo
cate în cursul conflictului armat, iar 
țărilor Asiei, Africii și Americii La
tine să acorde sprijin material, moral 
și politic statelor arabe. în declarație • 
se subliniază că forțele imperialiste 
sînt interesate în menținerea monopo
lului asupra resurselor bogate de pe
trol din această parte a lumii.

★
Cu prilejul Conferinței extraordinare 

de la Cairo a Organizației de solida
ritate a popoarelor afro-asiatice, Liga 
română de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa a adresat o telegramă 
de salut în care afirmă sprijinul po
porului român față de lupta popoare
lor arabe împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea 
independenței naționale și a cuceriri
lor democratice.

Subliniind că delegația sovietică 
sprijină proiectul de rezoluție pre
zentat de grupul țărilor neanga
jate, vorbitorul a arătat că retra
gerea trupelor izraeliene „va crea 
o situație incomparabil mai clară 
decît acum, pentru realizarea unui 
progres în toate celelalte proble
me pe care le-au acumulat părțile", 

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
Franței, Roger Seydoux, arătînd 
că va sprijini proiectul țărilor ne
angajate, a subliniat, că. este ne
cesar să se urmărească neîntîrziat 
o soluție de ansamblu pentru pro
blemele Orientului Apropiat. Pro- 
nunțîndu-se în favoarea retrage
rii trupelor izraeliene, vorbitorul 
a arătat că „țelul de atins trebuie 
să fie un regim de pace adevărată 
care să permită tuturor statelor 
din Orientul Apropiat, inclusiv Iz- 
raelului, să trăiască în condiții 
normale și stabile".

S-au mai declarat în favoarea 
proiectului de rezoluție al gru
pului nealiniaților Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al Ce
hoslovaciei, Milko Tarabanov, re
prezentantul Bulgariei, Karoly 
Csatorday, reprezentantul Unga
riei, Sharifuddin Pirzada, minis
trul de externe al Pakistanului, și 
Ubaye Cheir Omar, reprezentantul 
Guineei.

în ședința
Tomorowicz, reprezentantul per
manent al Poloniei, 
că va vota pentru 
le de rezoluție ale U.R.S.S. și ță
rilor nealiniate, întrucît retragerea 
■trupelor este primul pas spre „so
luții ulterioare".

Proiectul nealiniaților a mai 
întrunit și asentimentul ministrului 
afacerilor externe al R.S.S. Ucrai
nene, Dimitri Belokolos.

Endalkachew Makonnen (Etiopia) 
a spus că retragerea trupelor con
stituie un aspect esențial, „dar tre
buie luate și măsuri pentru a îm
piedica repetarea evenimentelor 
din trecut".

Mangalîn Dughersufen, minis
trul afacerilor externe al Mongo
liei, a subliniat că va sprijini pro
iectul sovietic, pe cel al grupului 
nealiniat, precum și proiectele cu- 
privire la Ierusalim și la ajutora
rea refugiaților.

Proiectul grupului de țări neali
niate a fost respins de Abba Eban, 
ministrul afacerilor externe al 
Izraelului, care a formulat, tot
odată, și o serie de rezerve și con
diții în ce privește proiectul lă
ți no-american.

Guvernul britanic, a declarat lor
dul Caradon, este „pentru retrage
rea imediată a trupelor izraeliene 
și pentru încetarea stării de be
ligerantă".

de marți, Bogdan

a declarat 
proiecte-

încheierea vizitei

BAGDAD 4 (Agerpres). — în co
municatul cu privire la vizita lui 
N. V. Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în Irak, se arată că au a- 
vut loc convorbiri privind situația 
din Orientul Apropiat și măsurile 
care trebuie luate pentru lichida
rea consecințelor războiului dintre 
Izrael și țările arabe. Au fost dis
cutate, de asemenea, problemele 
întăririi relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre U.R.S.S. și Irak 
și a avut loc un schimb de vederi 
în probleme internaționale care 
prezintă interes pentru cele două 
țări. La 4 iulie, N. V. Podgornîi, s-a 
înapoiat la Moscova.

RELAȚIILE DINTRE GRECIA 
Șl CIPRU SE ÎNRĂUTĂȚESC
întrunirea Consiliului de Miniștri la Nicosia

NICOSIA 4 (Agerpres). — Luni 
s-a întrunit Consiliul de Miniștri 
din Cipru la care Polykarpos 
Gheorgadzis, ministrul de interne, a 
prezentat un raport despre vizita 
pe care a făcut-o la Atena. Conform 
relatărilor corespondenților de pre
să, vizita ministrului de interne al 
Ciprului la Atena și actuala ședin
ță a Cabinetului se datoresc înrău
tățirii relațiilor dintre cele două 
țări. Astfel, agenția U.P.I. relatea
ză că Gheorgadzis nu a fost primit 
în cursul celor trei zile, cît s-a 
aflat în capitala Greciei, de nici un 
membru al Cabinetului acestei 
țări. Acum cîteva zile, la Atena a 
apărut o declarație a „cercurilor o- 
ficioase" în care se cere epurarea 
organizațiilor cetățenilor greci din 
Cipru de elementele „oportuniste,

potrivnice „Enosisului"- (alipirea 
Ciprului la Grecia).

O PARIS. — Comitetul francez de 
luptă pentru democrație în Grecia a 
dat publicității o declarație, în care 
se arată că „dictatorii greci,'.după ce 
au lichidat libertățile democratice, 
urmăresc acum să interzică toate 
operele literare care proslăvesc li
bertatea ■ și democrația". în declara
ție este condamnat decretul guver
nului grec care restabilește legea 
din 1942 referitoare la cenzură și 
care consideră ca „subversive" ope
rele scriitorilor clasici greci Eschil, 
Euripide, Sofocle și Aristofan.

0 Numeroși muzicieni și artiști au 
făcut cunoscut că nu vor participa 
la tradiționalul festival de la Atena 
din vara acestui an. Printre cei care 
au refuzat să participe la acest fes
tival sînt și cunoscutul actor fran
cez Jean Louis Barrault, directorul 
Teatrului Națiunilor de la Paris, și 
soția sa, actrița Madeleine Renaud.

F

Vizita premierului francez

MOSCOVA 4 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la dineul oferit 
în cinstea premierului francez, care 
vizitează Uniunea Sovietică, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a apreciat 
că schimbul de păreri pe care l-a 
avut în urmă cu cîteva zile la Pa
ris cu președintele de Gaulle a scos 
în evidență apropierea, în linii mari, 
a pozițiilor celor două țări în legă
tură cu necesitatea restabilirii păcii 
în Orientul Apropiat și cu lichida
rea urmărilor războiului dintre Iz
rael și statele arabe.

A. Kosîghin s-a ocupat apoi de 
problema vietnameză, arătînd că în 
acest domeniu există o. anumită 
concordanță între pozițiile U.R.S.S. 
și Franței. Referindu-se la proble
mele europene vorbitorul a decla
rat că ar fi important ca statele a- 
cestui continent să analizeze ele în
sele problemele care le stau în față, 
luînd în considerare situația reală 
de pe continent, preconizînd și ela
borând căile lor de rezolvare. Vor
bitorul a salutat modul în care se 
dezvoltă colaborarea economică și 
tehnico-științifică sovieto-franceză.

în cuvîntul său Georges Pompi
dou a declarat că guvernul francez 
este dispus să colaboreze în vede
rea stabilirii unei păci echitabile si 
îndelungate în Orientul Apropiat. 
El a adăugat că în această regiune 
trebuie să fie rezolvate probleme 
esențiale pentru ca popoarele să 
poată nu numai coexista, ci și trăi 
în pace și chiar colabora în în-

făptuirea unor sarcini asemănătoa
re. Vorbind despre problema viet
nameză el s-a pronunțat pentru re
glementarea acesteia pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954. „Mai 
mult ca oricînd — a spus Pompi- • 
dou — Franța este convinsă că 
pacea în întreaga lume depinde de 
această soluționare".

Premierul francez a arătat că 
Franța și U.R.S.S. și-au exprimat 
hotărîrea de a depune eforturi 
pentru normalizarea situației din 
Europa și dezvoltarea relațiilor 
dintre toate țările europene.

Pompidou a relevat rezultatele 
îmbucurătoare ale dezvoltării cola
borării celor două țări.

HAGA 4 (Agerpres). — Sub pre
ședinția ministrului de externe al 
Olandei, Joseph Luns, la Haga au 
început marți lucrările sesiunii tri
mestriale a Uniunii Europei Occi
dentale, organism care grupează 
cele șase țări membre ale Pieței 
comune și Marea Britanie. Pe or
dinea de zi a întîlnirii sînt înscrise 
probleme referitoare la relațiile 
Est-Vest, evenimentele din Orien
tul Mijlociu, situația dih Vietnam, 
precum și alte aspecte ale ac-

SEUL

• Ciocniri violente între 
demonstranți și poliție ® 
646 de arestați ® Răscoala 

unui grup de soldați

SEUL 4 (Agerpres).— Marți di
mineața pe străzile capitalei sud- 
coreene au avut loc noi manifesta
ții de protest împotriva falsificării 
alegerilor parlamentare din 8 iu
nie. între polițiști și cei aproxima
tiv 4 000 de studenți și elevi parti
cipant! la demonstrație s-au pro
dus ciocniri violente.

Tinerii de la universitățile și li
ceele sud-coreene au întreprins și 
alte acțiuni de protest. Astfel, la 
Universitatea Kyunghee studenții 
au refuzat să se prezinte ia exa
menele de sfîrșit de an. Ei s-au 
întrunit în mitinguri după care au 
ieșit pe străzi, cerînd organizarea 
de noi alegeri. La fel au procedat 
și cei 3 000 de studenți de la Uni
versitatea Yonsei.

In urma intervenției poliției au 
fost' arestați numeroși tineri. Se a- 
preciază că numărul celor arestați 
■în cursul incidentelor se ridică la 
646.

★
Peste 50 de soldați ai unei uni

tăți de infanterie din armata sud- 
coreeană s-au revoltat împotriva 
tratamentului la care sînt supuși, 
în ciuda intervenției unor unități 
armate soldații nu au putut fi eva
cuați de la cartierul general al ofi
țerilor decît după o rezistență în- 
dîrjită. Acțiunile represive adopta
te de autorități față de „nesupune
rea unei anumite părți a armatei", 
nu au fost în măsură să ducă la 
înăbușirea acțiunilor de protest ale 
soldaților față de tratamentul la 
care sînt supuși și, îndeosebi, față 
de intențiile regimului de la Seul 
de a disloca noi unități ale armatei 
în Vietnamul de sud.

agențiile de presă transmit
„Cartea - promotor al ideilor Marelui Octombrie, 

păcii și progresului". Sub această denumire la Moscova s-a deschis 
o expoziție internațională organizată în cinstea celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Piotr Demicev, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a salutat pe participanții la expo
ziție în numele Comitetului Central al P.C.U.S. La expoziție participă peste 
50 de edituri centrale din U.R.S.S., 130 de edituri din republicile unionale, 
precum și edituri din 9 țări socialiste. La standul Republicii Socialiste Româ
nia sînt expuse circa 1200 de cărți de literatură social-politică, beletristică, 
științifică, tehnică, literatură pentru copii, traduceri.

„Masă rotundă" polono-suedeză, cu participarea unor 
parlamentari, reprezentanți ai vieții economice și științifice, ai vieții publice, 
scriitori și ziariști din cele două țări. Au fost discutate situația din Vietnam 
și Orientul Apropiat, unele aspecte ale problemei germane, perspectivele înche
ierii unui tratat de nerăspîndire a armei atomice, problemele coexistenței paș
nice, securității și colaborării europene. Masa rotundă a prilejuit un schimb 
de păreri în legătură cu relațiile economice bilaterale și europene, cu comer
țul dintre Est și Vest.

Lu o mare demonstrație 
antirăzboinică din Sidney 
au luat parte reprezentanți, ai or
ganizațiilor sindicale, de tineret și 
femei, membri ai partidului co
munist și ai partidului laburist din 
Australia. Demonstrația s-a desfă
șurat sub lozincile retragerii tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud și încetării bombardamentelor

După ce timp de mai multe zile forțele patriotice din Aden au ocupat car
tierul „Crater", trupe și unități blindate britanice au repus stăpînire pe 
această zonă a orașului. în fotografie. în urma incidentelor autobuzele blo

chează o stradă din Aden

asupra Republicii Democrate Viet
nam. După demonstrație a avut 
loc un mare miting. Vorbitorii au 
condamnat agresiunea americană 
în sud-estul Asiei.

Acțiuni ale forțelor de 
guerilă din Bolivia s au sem- 
nalat în ultimele zile în alte două re
giuni din țară, respectiv în Parabano 
și Lomas Negras — informează din 
Santa Cruz corespondentul ziarului 
„El Diario". Este pentru prima dată 
cînd în partea centrală a Boliviei parti
zanii au angajat lupte cu forțele gu
vernamentale.

Vizita delegației P. C. 
Francez în Cehoslovacia. 
Antonin Novotny, prim-secretar al

C.C. al P.O. din Cehoslovacia, a pri
mit marți delegația Partidului Comu
nist Francez, în frunte cu Jeannette 
Thorez-Vermeersch, membru al Birou
lui Politic al P. C. Francez, care face 
o vizită în R. S. Cehoslovacă.

Conferința organismelor 
de stat pentru turism din 
țările balcanice,la care au par
ticipat delegații din Bulgaria, Româ
nia, Iugoslavia și Turcia, și-a înche
iat lucrările la Ankara. Conferința a 
prilejuit un schimb de păreri cu pri
vire la posibilitățile dezvoltării turis
mului între țările balcanice și alte țări. 
A fost semnat un protocol. Condu
cătorii delegațiilor participante au fost 
primiți de Suleyman Demirel, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Tur
ciei.

0 delegație parlamentara 
a R.P.D. Coreene a sosit la 
Berlin invitația Camerei Popu
lare a R. D. Germane. Delegația este 
condusă de Li En Ho, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare Su
preme. în aceeași zi, membrii delega
ției au fost primiți de Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei Populare.

„Cosmos-168". în Uniunea 
Sovietică a fost lansat la 4 iulie sateli
tul artificial al Pămîntului „Cosmos- 
168", destinat să continuie cercetarea 
spațiului cosmic.

„Uniunea Democratică" învingătoare Ia Villeneuve- 
le-Roy. UandMafii partidelor de stînga, care s-au prezentat sub egida co
mună de „Uniunea Democratică" au repurtat victoria în alegerile municipale din 
orașul Villeneuve-le-Rotj (regiunea centrală a Franței). Pentru candidații „Uniu
nii Democratice" au votat 60,5 la sută din alegători, în timp ce în 1965 votaseră 
50,3 la sută din alegători. Etienne Fajon, membru al Biroului Politic al P.C.F., 
subliniază în ziarul „L’Humanite" că comuniștii trebuie să vadă în acest 
succes încă un stimulent pentru intensificarea luptei în vederea întăririi unității 
de acțiune a forțelor de stînga.

Un nou complot îndreptat împotriva securității țării, 
a fost descoperit în Congo (Kinshasa) — a anunțat postul de radio Kinshasa. 
Complotul a fost inspirat și organizat de fostul premier Moise Chombe, al 
cărui avion a aterizat în Algeria în împrejurări încă necunoscute. Avionul, la 
bordul căruia Chombe a fost arestat, se îndrepta spre Africa, intenționînd să 
traducă în fapt noul său complot, se spune în declarația guvernului congolez. 
Noul plan a fost elaborat de unul idin ofițerii superiori belgieni.

tualei situații internaționale. Parti
cipă miniștrii de externe, cu ex
cepția lui Couve de Murville, care 
însoțește pe premierul francez la 
Moscova. De asemenea, este pre
zent Jean- Rey, președintele Comi
siei unificate a „celor șase".

Luînd cuvîntul în prima zi a 
dezbaterilor, ministrul de externe 
britanic a făcut o expunere în le
gătură cu cererea Angliei de a a- 
dera la Piața comună. El a de
clarat, între altele, că „principiile 
de bază ale comunității nu vor fi 
afectate de aderarea Angliei deoa
rece, ea va accepta întocmai obiec
tivele și obligațiile Tratatului de 
la Roma". Ministrul britanic a ex
primat părerea că printr-o unitate 
mai strânsă, Europa și-ar putea im
pune punctul de vedere pro
priu și ar exercita propria sa in
fluență în relațiile internaționale 
nu numai în domeniul economic, ci 
și în domeniile politic și militar.
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A LGERIA
după cinci ani

de independență
CORESPONDENȚA DE LA C. BENGA

Cinci ani de indepen
dență. Evocînd eveni
mentele dramatice care 
au precedat actul de la 
5 iulie 1962, algerienii 
îți mărturisesc cu emo
ție și totodată cu mîn- 
drie că bătăliile a- 
prige pentru neatîrnare, 
jertfele date de poporul 
algerian nu au fost în 
zadar. O confirmă pre
facerile înnoitoare pe
trecute pe pămînful Al
geriei independente în 
acești cinci ani.

Înfruntînd greutățile, 
poporul algerian a tre
cut la dezvoltarea mul
tilaterală a țării sale, 
depunînd eforturi uriașe 
pentru a pune pe noi 
temelii economia, cultu
ra, întreaga viață socială. 
Sirăbăfînd drumurile Al
geriei, diferitele ei re
giuni, am avut nu odată 
ocazia să aud spunîn- 
du-se : „Cucerirea in
dependenței politice 
este pentru noi o pri
mă etapă. Ne aflăm în- 
tr-o nouă etapă, presă
rată cu bătălii 
de aprige ca 
— cucerirea 
independențe

crearea 
și a unei agri- 
prospere, asigu- 
unei vieți mai

tot atît 
și prima 
deplinei 

economi- 
unei in-

dintre obiecti-

ce, 
dustrii 
culturi 
rarea 
bune".

Unul
vele de seamă ale sfa
tului algerian este crea
rea unei industrii capa
bile să asigure dezvolta
rea armonioasă a tuturor 
sectoarelor' economice, 
să asigure punerea în 
valoarea a uriașelor bo
gății naturale în interesul 
poporului. Am vizitat 
nu o dată fostul șan
tier al primei uzine 
algeriene de lichefiere 
a gazului metan, unul 
din principalele produse 
de export ale Algeriei. 
Localitatea Arzew — 
unde se află această u- 
zină — un mic port pes
căresc situat la circa 40 
de km 
care în 
nici nu 
hărjile 
marcat
viitorului. Acum aici se 
află în construcție un 
uriaș complex petrochi
mic și
combinat de 
îngrășăminte

est de Oran, 
urmă cu trei ani 
figura pe toate 
Algeriei, este 

azi cu semnele

un important 
amoniac și 

azotoase.
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Tot aici am asistat a- 
nul trecut la ceremoniile 
dării în exploatare a 
celei de a treia con
ducte sahariene de pe
trol, care după ce stră
bate 800 km sosește la 
Alger scoțînd la mare 
aurul negru de la sche
lele petroliere sahariene 
Hassi-Messaoud și Ha- 
oud-El-Hammara. Con
ducta aparține în între
gime statului algerian 
și poate asigura o ca
pacitate de transport de 
22 milioane tone petrol 
pe an. Exploatarea re
surselor țării se desfă-

ine, asigură astăzi Alge
riei necesarul atît pen
tru întreprinderile națio
nale cît și pentru ex
port. Naționalizarea a- 
cestor mine — se subli
niază aici — face parte 
dintr-un vast proces de 
trecere treptată în mîi- 
nile poporului a tuturor 
sectoarelor economice 
ale țării.

Agricultura a cunoscut 
și cunoaște, la rîndul ei, 
importante transformări. 
Ca urmare a trecerii 
sub controlul statului a 
proprietăților părăsite 
de foștii lor sfăpîni —

Vedere din Alger

șoară în prezent într-ur> 
cadru care permite Al
geriei să participe activ 
la foaie stadiile — de 
la prospectare, extrac
ție, prelucrare pînă la 
comercializare.

Alături de marele ba
raj de Ia El-Fergoug, 
combinatul siderurgic 
de la Annaba, primul de 
acest fel din Algeria 
aflat în construcție, fila
tura de la Flelat și com
binatul textil de la Draa- 
Ben-Khedda se 
ca obiective de 
rang ale tinerei 
trii algeriene.

Naționalizarea 
prinderilor

înscriu 
prim 

indus-

între- 
miniere a 

marcat o nouă și impor
tantă etapă în viafa 
Algeriei independente. 
Cele 11 mine de fier, 
fosfat, plumb, zinc etc. 
smulse companiilor stră-„Arhitecturasi mediul de viată

9 9al omului"
aceste zile, capitala cehoslovacă 
gazda celui de-al IX-lea Con- 
al Uniunii internaționale a ar-preș 

hitecților. Tema congresului — „Ar
hitectura și mediul de viață al omu
lui" — e discutată în cinci secții de 
lucru. Prima secție se ocupă de ten
dințele urbanismului modern. O an
chetă premergătoare congresului a 
scos în evidență două idei principa
le pe care arhitecții urmează să le 
dezbată: ideea
planificării dez
voltării orașelor 
susținută, de pil
dă, de arhitecți 
din unele țări so
cialiste, Franța 
și Anglia și ideea
dezvoltării neorganizate, 
vate de arhitecții 
O altă secție 
blemele legate de condițiile de 
locuit. De un 
bucură problema producției și mediu
lui de muncă — care se referă intre 
altele la amenajarea întreprinderilor 
industriale, începînd cu alegerea lo
cului de construcție și terminînd cu 
organizarea interioarelor în concor
danță cu cerințele ritmului rapid al 
tehnologiei moderne.

Simpla enunțare a temelor arată că 
ele depășesc stricta specialitate, inte- 
resînd intr-o mare măsură cercuri 
foarte largi de oameni de diferite 
profesii. De aceea, organizatorii con
gresului și presa cehoslovacă au fă
cut o amplă popularizare acestui eve
niment, însoțit de expoziții de arhi
tectură, un festival al filmelor pe 
teme de arhitectură etc. După termi
narea congresului
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așa-numitele „bunuri va
cante" — a confiscă
rii proprietăților foștilor 
colaboratori ai trupelor 
coloniale a fost consti
tuit sectorul de sfat din 
agricultură, care însu
mează 2 700 000 ha pă- 
mînt.

în prezent se află ’ • 
studiu un proiect de 
formă agrară care va W 
aplicat spre sfîrșitul a- 
cestui an, la baza că
ruia se află principiul : 
„pămînful aparține celor 
ce-l muncesc". Se pre
cizează că o dată cu a- 
plicarea reformei agra
re va fi rezolvată defi
nitiv problema vastelor 
terenuri agricole deți
nute încă de mari pro
prietari autohtoni, ținîn- 
du-se seama de aspira
țiile celor care atît de 
multă vreme au fost 
frustrați de un drept al 
lor.

Un fapt de o deose
bită însemnătate l-au 
constituit alegerile co
munale din 5 februarie 
— primele din istoria 
Algeriei — care au si
tuat în fruntea comune
lor organe cu o largă 
autonomie, dispunînd 
de mijloace financiare 
și materiale de natură 
să le permită îndepli
nirea sarcinilor econo- 
mico-administrative ce 
revin fiecărei comune.

O parte a eforturilor 
guvernului algerian a 
fost îndreptată spre dez
voltarea învățămîntului 
și culturii. Colonialismul 
a lăsat în Algeria o grea 
moștenire : acum cinci 
ani în învăfămîntul pri
mar erau cuprinși doar 
700 000 elevi, iar cel 
superior număra numai 
500 studenți. Anul aces
ta au luat loc pe băn
cile școlilor 1 500 000 
elevi în învăfămîntul 
primar, 150 000 elevi în 
cel secundar, iar 7 000 
studenți se află acum 
în examene de sfîrșit 
de an. S-au construit 
peste 30 000 de săli de 
clasă. An de an în Alge
ria s-a desfășurat, con
comitent cu pregătirea 
profesională, procesul de 
alfabetizare a generații
lor mai vechi. în acest 
scop a fost creat și 
funcționează un centru 
național de alfabetizare, 
cu ramificații în întrea
ga țară.

Pregătirile care se fac 
aici, la Alger, pentru a 
marca ziua independen
ței, atmosfera însufleți
tă care domnește pre
tutindeni în (ară subli
niază pregnant că bilan
țul celor cinci ani este 
rodnic — premisă im
portantă pentru asigura
rea unor succese și mai 
importante în viitor.

promo- 
din S.U.A. 

discuta pro-va

mare interes se

va avea loc un 
concurs interna
țional de solu
ții arhitectonice 
pentru cartierul 
de sud al Brati- 
slavei.

La Congres. se 
află peste 2 O00

de delegați din 65 de țări de pe toate 
continentele. Republica Socialistă 
România participă cu o delegație nu
meroasă cuprinzind arhitecți de 
prestigiu ca Horia Maieu, Gustav 
Guști, Ascanio Damian. Tema dez
baterii și interesul stirnit în lume 
demonstrează preocuparea de a crea 
omului de astăzi, dar și generațiilor 
viitoare, condiții cît mai bune de 
muncă și de viață. i
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